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							……….……,	………./……../………	
	

Αριθμ.	Πρωτ.:…	
	

	
	
	
	
	
	

	
Θέμα:		«ΑΠΟΦΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΜΗΜΑΤΩΝ	ΣΤΟ	ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ	ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ	ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ	
–ΠΕΡΙΟΔΟΥ	2019-2020	ΣΤΗΝ	Π.Δ.Ε.	………………………………………………»	
	
Έχοντας	υπόψη:	
Α.	τις	διατάξεις:	
1. του	 ν.	 2986/2002	 «Οργάνωση	 των	 περιφερειακών	 υπηρεσιών	 της	 Πρωτοβάθμιας	 και	

Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	 αξιολόγηση	 του	 εκπαιδευτικού	 έργου	 και	 των	
εκπαιδευτικών,	επιμόρφωση	των	εκπαιδευτικών	και	άλλες	διατάξεις»	(Α΄24),	όπως	ισχύει,	

2. των	 άρθρων	 7,	 9,	 10,	 12,	 14	 του	 ν.	 4186/2013	 «Αναδιάρθρωση	 της	 δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	και	λοιπές	διατάξεις»	(Α’193),	όπως	τροποποιήθηκαν	και	ισχύουν,	

3. του	 άρθρου	 12	 του	 ν.	 4452/2017	 «Ρύθμιση	 θεμάτων	 του	 Κρατικού	 Πιστοποιητικού	
Γλωσσομάθειας	της	Εθνικής	Βιβλιοθήκης	της	Ελλάδας	και	άλλες	διατάξεις»	(Α’	17),	

4. της	 υπ’	 αριθμ.	 Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019	 Υπουργικής	 Απόφασης	 του	 Υπουργού	
Παιδείας	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων	με	θέμα	«Τοποθέτηση	Περιφερειακών	Διευθυντών	
Εκπαίδευσης»,			

5. της	υπ’	αριθμ.	Φ9/137984/ΓΓ4/6-09-2019	Υπουργικής	Απόφασης	του	Υπουργού	Παιδείας	
και	 Θρησκευμάτων	 με	 θέμα	 «Οργάνωση	 και	 λειτουργία	 τμημάτων	 «Μεταλυκειακού	
έτους	-	Τάξης	μαθητείας»	των	αποφοίτων	ΕΠΑ.Λ.»	(Β΄3459),	όπως	ισχύει,	

6. της	 υπ’	 αριθμ.	 ……………….	 (Β’	 …………..)	 Κοινής	 Υπουργικής	 Απόφασης	 των	 	 Υπουργών	
Παιδείας,	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων	–	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	
Αλληλεγγύης	-		Οικονομίας	και	Ανάπτυξης	-	Υγείας,	με	θέμα	«Υλοποίηση	Μεταλυκειακού	
Έτους	-	Τάξη	Μαθητείας	αρμοδιότητας	ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,	όπως	τροποποιείται	και	ισχύει,			

7. της	με	αρ.	πρωτ.	9606/21-3-2017	Απόφασης	«Ένταξης	της	Πράξης	«Μαθητεία	ΕΠΑΛ,	ΣΕΚ	
και	ΙΕΚ»	με	κωδικό	ΟΠΣ	5005892	στο	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	«Ανάπτυξη	Ανθρώπινου	
Δυναμικού,	 Εκπαίδευση	 και	 Δια	Βίου	Μάθηση	2014-2020»»,	 καθώς	 και	 το	 εγκεκριμένο	
Τεχνικό	 Δελτίο	 της	 ανωτέρω	Πράξης	 και	 των	 Υποέργων	 αυτής,	 όπως	 τροποποιείται	 και	
ισχύει,	

8. της	 υπ’	 αριθμ.	 …………………	 (Β’	 ……………)	 Κοινής	 Υπουργικής	 Απόφασης	 των	 	 Υπουργών	
Παιδείας,	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων	–	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	
Αλληλεγγύης		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	Δημοσίου	Τομέα	κατά	το	
σχολικό	έτος	2018-2019»,	

	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ				
--------	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΚΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	……………………	

------	
Διεύθυνση:												……………………..	
Τηλέφωνο:													………………………		
Fax:																									……………………….		
Hλ.	Διεύθυνση:					………………………………..	
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9. τις	βεβαιώσεις	εργοδοτών	(που	δεν	καλύπτουν	τους	φορείς	του	κατά	το	άρθρο	51	του	ν.	
1892/1990	 (Α΄	 101)	 δημόσιου	 τομέα)	 που	 έχουν	 υποβληθεί	 στις	 κατά	 τόπους	
εκπαιδευτικές	δομές	ή/και	έχουν	καταχωρηθεί	στη	νέα	εφαρμογή	στο	portal	του	Ο.Α.Ε.Δ.	
για	την	αναγγελία	από	εργοδότες	θέσεων	Μαθητείας,	για	σπουδαστές	όλων	των	δομών	
Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης	και	Κατάρτισης	(ΕΠΑΣ,	ΕΠΑΛ,	ΙΕΚ),	

10. του	λοιπού	θεσμικού	πλαισίου	που	αφορά	σε	θέματα	 του	Μεταλυκειακού	Έτους-Τάξης	
Μαθητείας	 και	 έχει	 αναρτηθεί	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας	 και	
Θρησκευμάτων	 (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-
plaisio-mathitias)	καθώς	και	

Β.	την	υπ΄	αριθμ.	……………	Πρόσκληση	υποβολής	αιτήσεων	για	συμμετοχή	στο	Μεταλυκειακό	
έτος-	Τάξη	Μαθητείας	–	Περιόδου	2019-2020,	του	Περιφερειακού	Διευθυντή	Πρωτοβάθμιας	
και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	……………………………………………...	

Γ.	 τους	 οριστικούς	 Πίνακες	 κατάταξης	 των	 υποψηφίων	 μαθητευομένων	 στα	 ΕΠΑ.Λ.	 της	
Περιφέρειας	……………………,	όπως	αναρτήθηκαν	στα	κατά	τόπους	ΕΠΑ.Λ.	υποδοχής	αιτήσεων,	

Δ. τις	 αιτήσεις	 των	 υποψηφίων	 που	 πληρούσαν	 τις	 προϋποθέσεις	 υποβολής	 αίτησης	 και	
έχουν	αναζητήσει	και	λάβει	βεβαίωση	δέσμευσης	εργοδότη	οι	ίδιοι,		

Ε.	τη	γνώμη	των	Διευθυντών	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	της	Π.Δ.Ε.	………………………	και	της	
εισήγησης	 του	 συλλόγου	 διδασκόντων	 	 των	 ΕΠΑ.Λ.	 στα	 οποία	 είχαν	 κληθεί	 οι	 υποψήφιοι	
μαθητευόμενοι	να	υποβάλλουν	αίτηση	συμμετοχής	και	

ΣΤ.	 	 την	 ανάγκη	 κάλυψης	 όσο	 το	 δυνατόν	 περισσότερων	 αιτήσεων	 υποψηφίων	 με	 τη	
μεταφορά	 επιλαχόντων	 υποψηφίων	 κατόπιν	 συναίνεσής	 τους	 	 σε	 ΕΠΑ.Λ.	 στα	 οποία	 είχαν	
προκηρυχθεί	 οι	 ίδιες	 ειδικότητες	 αλλά	 δεν	 υπήρχε	 κάλυψη	 των	 προσφερομένων	 θέσεων	
μαθητείας,	

Ο	Περιφερειακός	Διευθυντής	Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθμιας		
Εκπαίδευσης	………………………………………………..	

	
Αποφασίζει	 τη	 λειτουργία	 των	 τμημάτων	 ειδικότητας	 «Μεταλυκειακού	 έτους	 -	 Τάξης	
μαθητείας»		στα	ΕΠΑ.Λ.	του	Πίνακα	1	της	περιφέρειας	…………………………	καθώς	α)	υπηρετούν	
στις	 σχολικές	 αυτές	 μονάδες	 εκπαιδευτικοί	 ειδικοτήτων	 που	 διδάσκουν	 τα	 εργαστηριακά	
μαθήματα	της	ειδικότητας	σε	Α'	ανάθεση,	β)	υπάρχει	η	απαιτούμενη	εργαστηριακή	υποδομή,	
γ)	 έχουν	 εξασφαλιστεί	 θέσεις	 μαθητείας	 και	 δ)	 έχει	 υποβληθεί	 ο	 απαιτούμενος	 αριθμός	
αιτήσεων	 εγγραφής	 στο	 «Μεταλυκειακό	 έτος-Τάξη	 μαθητείας»	 με	 βάση	 την	 κατηγορία	
μοριοδότησης	των	ΕΠΑ.Λ.		
	
Για	 τμήματα	 με	 μικρότερο	 αριθμό	 μαθητευόμενων	 που	 ενδεχομένως	 να	 εγκριθούν	 με	
απόφαση	 του	 Γενικού	 Γραμματέα	 Επαγγελματικής	 Εκπαίδευσης	 Κατάρτισης	 και	 Δια	 Βίου	
Μάθησης	 του	 Υ.ΠΑΙ.Θ.	 μπορείτε	 να	 ενημερώνεστε	 από	 την	 ιστοσελίδα	 του	 ΥΠΑΙΘ.	
(http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias)	 	 έως	
τη	Παρασκευή	18/10/2019.	 
	
Τα	 τμήματα	 του	 «Μεταλυκειακού	 έτους-Τάξης	 μαθητείας»	 περιόδου	 2019-2020	 ξεκινούν	
στις	29/10/2019	και	κατόπιν	ενημέρωσης	των	μαθητευομένων	από	τα	ΕΠΑ.Λ.	
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Οι	συμβάσεις	των	μαθητευομένων	με	τους	εργοδότες	θα	πρέπει	να	υπογραφούν	από	την	
Τρίτη	 29	 Οκτωβρίου	 2019	 μέχρι	 και	 την	 Παρασκευή	 8	 Νοεμβρίου	 2019	 μετά	 από	
συνεννόηση	των	μαθητευομένων	με	το	ΕΠΑ.Λ.	και	τον	εργοδότη.	
	
Κατά	 την	 έναρξη	 λειτουργίας	 των	 τμημάτων	 οι	 μαθητευόμενοι	 θα	 συμπληρώσουν	
ερωτηματολόγιο	 (microdata)	 βάσει	 προδιαγραφών	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 και	 σε	 κάθε	
περίπτωση	πριν	από	την	υπογραφή	της	σύμβασης	Μαθητείας.	
	
Για	 πληροφορίες	 για	 την	 εφαρμογή	 του	 Μεταλυκειακού	 Έτους-Τάξης	 Μαθητείας	 στην	
Περιφέρεια	………………………..	μπορείτε	να	επικοινωνείτε	τις	εργάσιμες	ημέρες	και	ώρες	με	την	
Π.Δ.Ε.	 ………………………………….	 στο	 τηλέφωνο	 ………………..,	 τη	 Δ.Δ.Ε.	 …………..	 	 στο	 τηλέφωνο	
……………….,	 τη	 Δ.Δ.Ε.	 ……….,	 στο	 τηλέφωνο	 …………………,	 τη	 Δ.Δ.Ε	 ……….	 στο	 τηλέφωνο	
……………………,	 καθώς	 και	 στα	 τηλέφωνα	 επικοινωνίας	 των	 κατά	 τόπους	 ΕΠΑ.Λ.	 του	
επισυναπτόμενου	Πίνακα.	
	
	
	
	

Ο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	…………………………………..		

	
	
	

	
																																																											…………………………………………….	
	
	
	
Συνημμένα		
1. Πίνακας	1(ΕΠΑΛ	&	θέσεις	μαθητευομένων)	
	

	

Ο/Η	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ/Η	


