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ΘΕΜΑ: «4η εγκύκλιος υλοποίησης τμημάτων Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
περιόδου 2017-2018»
Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης των τμημάτων του Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2017-2018, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:
1. Αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υλοποίησης των τμημάτων του
Δεκεμβρίου Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας.
2. Για τη νέα πρόσκληση θα χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο υπόδειγμα με επικαιροποίηση
ημερομηνιών.
3. Για τις θέσεις δημοσίου στους πίνακες που θα σας αποσταλούν όσο και για τις θέσεις ιδιωτικού
τομέα από το portal του ΟΑΕΔ θα πρέπει να γίνει με ευθύνη των ΠΔΕ συστηματικός έλεγχος και
επικοινωνία, ώστε να αξιοποιηθούν μόνο επιπλέον θέσεις που εξακολουθούν να ισχύουν κι η
διάθεσή τους δεν έχει ανακληθεί ή ανατραπεί από τους φορείς και τους εργοδότες.
4. Σημειώνεται ότι στην Πρόσκληση των

Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται να συμπεριληφθούν μόνο:
4.1. Νέα τμήματα εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις συγκροτούν τμήματα ανά ειδικότητα που
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
Φ7/179513/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου
αριθμού μαθητευομένων ανά τμήμα.
4.2. Συμπλήρωση τμημάτων που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2017, εφόσον έχει διερευνηθεί
η ύπαρξη ενδιαφέροντος από αποφοίτους, με την υποσημείωση ότι τα τμήματα θα

λειτουργήσουν εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση Φ7/179513/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού
έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένου του
ελάχιστου αριθμού μαθητευομένων ανά τμήμα.
Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες στα τμήματα που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο
του 2017 και έχουν ανευρεθεί νέες θέσεις μαθητείας, τα τμήματα δύνανται να συμπληρωθούν από
τους επιλαχόντες, χωρίς νέα πρόσκληση και έως του αριθμού των μαθητευομένων με βάση τη
δυνατότητα

κάλυψης

του

εργαστηριακού

μαθήματος

από

τους

διδάσκοντες-επόπτες

εκπαιδευτικούς.
5. Για τα τμήματα του Δεκεμβρίου δεν θα δοθεί έγκριση λειτουργίας με μικρότερο αριθμό
μαθητευομένων παρά μόνο εάν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός δεσμευμένων θέσεων, ο οποίος
θα μας κοινοποιηθεί πριν την πρόσκληση των Π.Δ.Ε. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε κάθε
περίπτωση ενδεχόμενα ολιγομελή τμήματα θα πρέπει να εγκρίνονται πριν τη δημοσίευση της
πρόσκλησης και με την προϋπόθεση της ύπαρξης μόνιμων εκπαιδευτικών.
6. Επισημαίνεται ότι για την πρώτη πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου
εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο μετά την
εγγραφή των μαθητευομένων. Αντίστοιχα, για την τελευταία πίστωση απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ. Η εγκύκλιος της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με οδηγίες τόσο για τα τμήματα του Οκτωβρίου όσο και για τα
τμήματα του Δεκεμβρίου θα αποσταλεί εντός της εβδομάδας.
Η ενεργοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας υπό πιεστικό χρονοπρογραμματισμό
ολοκληρώνεται με την έναρξη των τμημάτων του Δεκεμβρίου, καθώς ευελπιστούμε στην ομαλοποίηση
της διαδικασίας για την περίοδο 2018-2019.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

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
 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1/12/2017)
ΕΥΘΥΝΗ
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

20/11/2017

Αποστολή Πινάκων θέσεων Δημοσίου και ιδιωτών σε ΠΔΕ για προετοιμασία
Πρόσκλησης

20-28/11/2017

20-30/11/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Π.Δ.Ε. ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.Ε.Κ.

Σύνταξη Σχεδίων ΥΑ για επικαιροποίηση ΠΣ Μαθητείας στις 7 ειδικότητες της α΄ φάσης
κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ
Δημοσίευση:
 ΚΥΑ Θέσεων Δημοσίου
 7 επικαιροποιημένων Π.Σ. Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ειδικοτήτων
α΄ φάσης

ΕΩΣ 1/11/2017

 Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση
σε επόμενη ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 1/12/2017

ΕΩΣ
10/11/2017

 Αποστολή σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ & καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη
τμημάτων 1/12/2017

22/11/2017

23-27/11/2017

Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους
μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ για έναρξη
τμημάτων 1/12/2017, εφόσον υπάρχουν νέες θέσεις μαθητείας και δυνατότητα
συμπλήρωσης βιώσιμων τμημάτων από την προηγούμενη Πρόσκληση του
Οκτωβρίου με συμπλήρωση νέων υποψηφίων.
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ , βάσει γεωγραφικής
κατανομής θέσεων μαθητείας και ετοιμότητας ΕΠΑΛ (εκπαιδευτικοί, εργαστήρια ΕΚ)

28/11/2017

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων (10.00 π.μ.)

28-29/10/2017

Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ

29/11/2017

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων (03.00 μ.μ.)

27-30/11/2017

Προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων

30/11/2017
1/12/2017

1/12/2017

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων
την εβδομάδα 1-8/12/2017 ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε μονάδας
Υπογραφή συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) –
υποχρεωτική έναρξη την περίοδο 1-12/12/2017 ανάλογα με τις δυνατότητες των
εργοδοτών. Προσοχή στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και στο ΕΡΓΑΝΗ

Αρχές
Σεπτέμβρη
2018

Λήξη 29 εβδομάδων υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) με λήξη και των
αναπληρώσεων έως 10/9/2018

31/8-11/9/2018

Λήξη συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) ανάλογα με την
ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων. Στην παρούσα φάση υλοποίησης, και σε κάθε
περίπτωση, οι συμβάσεις μαθητείας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 14/9/2018
(δεν είναι αποδεκτοί εργοδότες με κλείσιμο επιχειρήσεων για διάστημα που δεν
καλύπτεται βάσει του Άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ7/136312/Δ4/11-8-2017, έως την
αναφερόμενη ημερομηνία).
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