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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 1573/29-11-2021»  
                 

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας, μέχρι 28/12/2021 
λειτουργούν 298 τμήματα με 3089 μαθητευόμενους σε σύνολο 3886 εγγεγραμμένων, 
δηλαδή ποσοστό 79,5%, ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο του 25% που αναφέρεται στην 
Ερώτηση. 

Σχετικά με την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη 
Μαθητεία και Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία 
εκδόθηκαν: 

- η υπ’ αριθμ. 138797/Κ5/1-11-2021 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας 
για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη 
Μαθητεία» και 
- η υπ’ αριθμ. 140346/Κ5/3-11-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία 
κλήθηκαν οι εν ενεργεία διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί που ικανοποιούν τα 
κριτήρια της προαναφερθείσας (με αρ. πρωτ. 138797/Κ5) Υ.Α. να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη σχετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω Υ.Α. δεν αναφέρεται 
ότι ο χρόνος της διετούς θητείας όσων επιλεγούν δεν λογίζεται ως εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε 10 από τις 13 περιφέρειες υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν ως Συντονιστές Μαθητείας της αντίστοιχης 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ως Υπεύθυνοι Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, και εξελίσσονται οι διαδικασίες απόσπασής τους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 39  και την παρ. 1δ του άρθρου 40 του 
ν.4763/2021 (254 Α’). 

Σύμφωνα με την υποπερ. αβ΄ της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020 
(Α' 254), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 209 του ν. 4823/2021 (Α΄136):  «Οι 
διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του 
Ε.Κ. ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, 
πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και 
την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία 
θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν 
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να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις αναθέσεις που 
ισχύουν, προσλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη 
διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος 
διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να 
συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, το οποίο λογίζεται ως 
χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια». 

Στις 2-12-2021 ανακοινώθηκε η πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων 
Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία 
ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022».  

 Σημειώνεται, τέλος, ότι η έναρξη και η λήξη του προγράμματος του Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021-2022 καθορίζονται στην Υπουργική 
Απόφαση 144546/Κ5 (ΦΕΚ Β΄5342/17-11-2021, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 
Β΄5635/2-12-2021) με θέμα: «Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος του 
Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021-2022», βάσει της οποίας 
δεν υφίσταται καταληκτική ημερομηνία για έναρξη σύμβασης Μαθητείας και, ως εκ τούτου, 
δεν υπάρχει ανάγκη παράτασης για την έναρξη των συμβάσεων των μαθητευόμενων. 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή                                                         

1. Γραφείο  Υπουργού 
2. Γραφείο Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας 
3. Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
4. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 
5. Τ.Κ.Ε. 
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