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ΘΕΜΑ: «3η εγκύκλιος για την υλοποίηση της Δ’ Φάσης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας περιόδου     
2019-2020 και σχεδιασμός της Ε’ Φάσης Υλοποίησης»

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με την υλοποίηση της Δ’ Φάσης

1. Συμπλήρωση Εντύπων κατά την περίοδο της απαγόρευσης εκπαιδευτικών λειτουργιών: Για την 
περίοδο από 11/3/2020 έως 17/5/2020 στο παρουσιολόγιο στο χώρο εργασίας, στο ημερολόγιο 
μάθησης καθώς και στο παρουσιολόγιο του εργαστηριακού μαθήματος θα πρέπει να αναγράφεται 
«Απαγόρευση λειτουργίας». Κατ’ εξαίρεση, οι μαθητευόμενοι που είχαν παρουσία στο χώρο 
εργασίας ή βρίσκονταν σε κανονική ή αναρρωτική άδεια στις 11 ή/και στις 12/3/2020 στο 
παρουσιολόγιο δύναται να αναγραφεί «Παρουσία» ή «Κανονική Άδεια» ή «Αναρρωτική Άδεια». 

Εφόσον μαθητευόμενοι δεν παρουσιάστηκαν στο χώρο εργασίας εξαιτίας έκτακτων μέτρων που 
επιβλήθηκαν κατά της διάδοσης του κορονοϊού  πριν τις 11/3/2020 ή μετά τις 17/5/2020 και μέχρι 
τις 31/5/2020, στα ανωτέρω έντυπα θα αναγράφεται «Αναστολή λειτουργίας» και στο φάκελο των 
μαθητευόμενων  θα επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του εργοδότη. Οι επόπτες/εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπεύθυνους μαθητείας των Π.Δ.Ε. για τις  περιπτώσεις  
μαθητευόμενων που δεν επέστρεψαν στο χώρο εργασίας τους μετά τις 31/5/2020 και βρίσκονται 
ακόμη σε αναστολή λειτουργίας λόγω των  έκτακτων μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού.  

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι,    18-06-2020
Αριθ. Πρωτ. Φ7/76227/ΓΓ4
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 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΜΈΣΩ ΤΩΝ Δ.Δ.Ε.)

 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗς 151, 176 10, ΚΑΛΛΙΘΈΑ [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.]
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2. Τροποποίηση της σύμβασης των μαθητευομένων: Σε περίπτωση που οι μαθητευόμενοι κάνουν 
χρήση της δυνατότητας πενθήμερης παρουσίας στο χώρο εργασίας, τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να  
εκτυπώσουν το έντυπο Τροποποίησης Σύμβασης Μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Μαθητείας και να επαναλάβουν τη διαδικασία υπογραφής από τον εργοδότη και τον 
μαθητευόμενο και θεώρησης  από  τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Η τροποποίηση της σύμβασης θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο φάκελο του μαθητευόμενου.

3. Αλλαγή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον γίνει τροποποίηση της σύμβασης των μαθητευόμενων, οι 
εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου 
μαθητείας του εντύπου Ε3.4. 

4. Κατάθεση ΑΠΔ κατά την περίοδο της απαγόρευσης εκπαιδευτικών λειτουργιών: Μετά από  
ερώτημα προς το  Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων & Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών, του ΕΦΚΑ 
διευκρινίζεται ότι: «Οι εργοδότες οφείλουν να καταθέσουν ΑΠΔ μόνο για τις ημέρες παρουσίας των 
μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση που οι μαθητευόμενοι δεν είχαν παρουσία στο 
χώρο εργασίας για έναν ολόκληρο μήνα και δεν απασχολείται άλλος εργαζόμενος στην επιχείρηση, 
οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταθέσουν ΑΠΔ.»

5. Ειδική ρύθμιση: Προκειμένου οι μαθητευόμενοι των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη 
μαθητείας περιόδου 2019 – 2020 να υπαχθούν στην ειδική ρύθμιση όπως αυτή προβλέπεται στην 
υπ’ αριθ. Φ9/55323/ΓΓ4/13-5-2020 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1844) θα πρέπει:
a. να ανήκουν στις τρεις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ανωτέρω Υ.Α. 
b. στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας να γίνει διακοπή μαθητείας και να επιλεγεί ένας από 

τους παρακάτω  ως  λόγος  διακοπής:
i. διακοπή τμήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού 

ii. διακοπή μαθητευόμενου λόγω ευπαθούς ομάδας 
iii. διακοπή σύμβασης από εργοδότη για οικονομικούς λόγους λόγω πανδημίας.

       Διευκρινίζεται ότι 
 στην περίπτωση βii ο μαθητευόμενος πρέπει να καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση στην  οποία 

θα αναφέρει ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί  στο φάκελο του μαθητευόμενου.

 στην περίπτωση βiii ο εργοδότης θα πρέπει να αποστείλει βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα 
με την οποία  η αιτία διακοπής της μαθητείας οφείλεται στην πανδημία. Η βεβαίωση θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί  στο φάκελο του μαθητευόμενου. 

 μαθητευόμενοι των οποίων οι εργοδότες έκαναν διακοπή της σύμβασης και δεν κατέστη 
δυνατή η τοποθέτηση τους σε νέο εργοδότη εντός του προβλεπόμενου χρονικού 
διαστήματος,  θα πρέπει να διακόψουν και το εργαστηριακό μάθημα και να υπαχθούν 
στην ειδική ρύθμιση. Η παρακολούθηση του Προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων 
χωρίς την ύπαρξη ενεργής σύμβασης δεν είναι δυνατή.

c. να ενημερωθούν οι μαθητευόμενοι ότι η συμπλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη 
μαθητείας κατά την περίοδο 2020 – 2021 δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμα τμήματα και θέσεις μαθητείας αντίστοιχης ειδικότητας στην επόμενη φάση 
υλοποίησης.
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Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας θα πραγματοποιηθεί 
στην Ε’ Φάση υλοποίησης του προγράμματος. Ως εκ τούτου, οι μαθητευόμενοι που θα υπαχθούν 
στην ειδική ρύθμιση, όσον αφορά στο εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να μπουν σε τμήμα 
μαθητείας της Ε’ φάσης σε χρόνο που θα επιτρέπει την κάλυψη των μαθησιακών ενοτήτων του 
Προγράμματος Σπουδών που υπολείπονται για την συμπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος.

6. Αρχειοθέτηση παραστατικών/ εγγράφων λόγω κορονοϊού: Στο αρχείο της πράξης «Μαθητεία 
ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892, του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»  θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν τα ακόλουθα: Αποφάσεις απαγόρευσης λειτουργίας (Β’ 783/2020, Β’ 956/2020, Β’ 
1293/2020, Β’ 1699/2020),  ΠΝΠ (Α’ 90) και Υ.Α. Επανέναρξη Λειτουργίας   (Β’ 1844).

7. Συλλογή παραστατικών για την εκκαθάριση της επιδότησης: Τα τεκμήρια εξόφλησης αμοιβών και 
απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων εκ μέρους των εργοδοτών περιγράφονται 
αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος  που απεστάλη στις Π.Δ.Ε. από την 
Ε.Δ. ΕΣΠΑ στις 13-06-2020. Τα παραστατικά πρέπει να συλλέγονται κάθε μήνα προκειμένου να 
πραγματοποιούνται οι επιδοτήσεις από την Ε.Δ. ΕΣΠΑ.

8. Τμήματα που δεν ολοκληρώνουν το εργαστηριακό μάθημα μέχρι 30/6/2020: Οι Διευθυντές των 
ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργούν τμήματα που δεν θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα 
εργαστηριακών μαθημάτων μέχρι τις 30/6/2020 θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με τις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν, να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος  κατά την περίοδο 2020-2021. Το Πρόγραμμα 
εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας  της Δ’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – 
Τάξη μαθητείας δύναται να ξεκινήσει από την 1/9/2020 και να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/11/2020. 

9. Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων κατά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των τμημάτων της μαθητείας: Σας γνωστοποιούμε ότι στο άρθρο 119 
του ν. 4692 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»  (Α’ 111) προβλέπεται: «Στους 
μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό 
των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό 
διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού, μέχρι την επαναλειτουργία τους». 
Αναμένεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων η οποία θα καθορίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής 
τους, και τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Σχετικά με τον σχεδιασμό της Ε’ φάσης υλοποίησης  περιόδου 2020-2021

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ε’ Φάσης Υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας, 
σας ενημερώνουμε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης με θέμα 
«Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.».
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Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα λόγω 
της πανδημίας, όλοι οι συμμετέχοντες στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας (εκπαιδευτικοί, 
Διευθυντές ΕΠΑ.Λ./ Ε.Κ., μαθητευόμενοι, εργοδότες) στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν με κάθε 
διαθέσιμο μέσο το θεσμό της μαθητείας με μοναδικό στόχο το όφελος των μαθητευόμενων και την 
ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο ευελπιστούμε για άλλη 
μια φορά στην ενεργοποίησή σας για την κινητοποίηση φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να 
προσφερθεί ικανός αριθμός  θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2020 -2021.   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
 Τμήμα  Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας
 Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ-Τομέας Παιδείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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