
    

ΠΡΟΣ:   Συντονιστές ΠΔΕ για τη Μαθητεία

Θέμα: «Διευκρινήσεις για την υλοποίηση του  Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας»

 Για τους μαθητευόμενους των τμημάτων ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»:
Να εξεταστεί από τον επόπτη εκπαιδευτικό η  δυνατότητα να απασχοληθούν σε ένα ΚΔΑΠ (Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης) τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους οι  παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί 
στους οποίους εργάζονται τώρα θα είναι κλειστοί.  

Για να είναι δυνατή η απασχόληση σε ΚΔΑΠ, κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει :

(α) Το ΚΔΑΠ να έχει ίδιο ΑΦΜ με τον αρχικό φορέα τοποθέτησης.

(β)  Να υπάρχει στο ΚΔΑΠ επόπτης της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με το αντικείμενο. 

Αν τα (α) και (β), ισχύουν και ο μαθητευόμενος απασχοληθεί σε ΚΔΑΠ, κατά τους θερινούς μήνες, 
πρέπει:

1. Να καταχωρηθεί το όνομα του νέου επόπτη στο ΠΣ ως εξής:

Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο  Μαθητευόμενοι  Αλλαγές Τοποθέτησης  δίπλα στο Όνομα 
και Επώνυμο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτών στο Χώρο Εργασίας του πρώτου επόπτη μπαίνει κόμμα (,) και 
μετά το όνομα του νέου επόπτη.

2. Να γίνει βεβαίωση από τον εργοδότη για τη μεταφορά του μαθητευόμενου από την παλιά διεύθυνση 
στην νέα διεύθυνση εργασίας. Η βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη σε δύο 
αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο χώρο εργασίας και το άλλο στο φάκελο του 
μαθητευόμενου. Δεν απαιτείται τροποποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ.

Εάν δεν βρεθεί απασχόληση για τους θερινούς μήνες τότε δηλώνονται στο ΠΣ οι πρώτες ημέρες μη 
εργασίας του μαθητευόμενου σαν Κανονική Άδεια/ Κλειστός Εργοδότης, έως ότου εξαντληθούν οι 
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ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος. Κατόπιν οι υπόλοιπες ημέρες μη εργασίας 
δηλώνονται στο ΠΣ σαν Κλειστός Εργοδότης.

 Αξιολόγηση μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας:
Σχετικά με την αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και την αξιολόγηση στο χώρο 
εργασίας ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8, της ΥΑ 119730 (ΦΕΚ 4531/Β΄/01-10-2021) «Κανονισμός 
Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους  - Τάξης Μαθητείας». Επισυνάπτεται πρότυπο έντυπο για την 
αξιολόγηση στο χώρο εργασίας.

 Πενθήμερη απασχόληση κατά τους θερινούς μήνες:
Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή της πενθήμερης απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες κρίνεται 
απαραίτητη στις περιπτώσεις τμημάτων Μαθητείας που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα από την 01-02-
2022, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα αναφέρονται στην παρ. Β2 της ΥΑ 144546/Κ5 (ΦΕΚ 5342/Β’/17-11-
2021) «Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους…….»
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