
    

ΠΡΟΣ:   Συντονιστές ΠΔΕ για τη Μαθητεία

Θέμα: «Ενέργειες για το πρόγραμμα Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας  μέχρι 30-06-2022 »

Με επικείμενη τη λήξη α) του διδακτικού έτους και β) την λήξη των συμβάσεων των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών (ΕΣΠΑ και τακτικού π/ϋ) στις 30-06-22, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα, τα οποία να 
κοινοποιηθούν στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας σας:

1. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13  του Κανονισμού Λειτουργίας (119730/ΦΕΚ 4531/τ. Β’/01-10-
2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού…»):

«Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η εποπτεία ασκείται κανονικά. Μία επίσκεψη 
πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα - επόπτη την ημέρα της θερινής του υπηρεσίας και η δεύτερη 
από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση. Σε περίπτωση που ο 
διδάσκων/επόπτης στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. είναι αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός, η εποπτεία κατά τους θερινούς μήνες, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται από τον 
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.»

Για την εποπτεία στο χώρο εργασίας κατά τους θερινούς μήνες ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 
απόφαση με αριθμ. 6633/K5 (ΦΕΚ 473/Β'/08-02-2022 «Αμοιβή α) Συντονιστών Περιφερειακών 
Διευθύνσεων … »).

2. Η αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, που χαθήκαν 
για οποιονδήποτε λόγο, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τα δύο ερχόμενα Σάββατα: 
18-06-2022 και 25-06-2022 και ειδικά για τις περιπτώσεις που με  χρήση αυτών των 2 ημερομηνιών 
ολοκληρώνεται η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος.  Το Π.Σ. θα επιτρέπει την καταχώρηση 
9ωρων διδασκαλίας για τις  παραπάνω ημερομηνίες.

3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τμήματα Μαθητείας και ειδικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
πρέπει έως 30-06-2022:
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Α) Να έχουν συμπληρώσει στο ΠΣ διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e-
mathiteia.minedu.gov.gr/), τις μαθησιακές ενότητες για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Υπενθυμίζουμε ότι αυτό γίνεται μέσα από την παρακάτω “διαδρομή” επιλογών:

Έντυπα  Μαζικά έντυπα  Ημερολόγιο Μάθησης & Μηνιαίο παρουσιολόγιο στον εργοδότη  
Προσδιορισμός ή τροποποίηση μαθησιακών ενοτήτων ανά μαθητευόμενο

Β) Να έχουν εκτυπώσει τα αντίστοιχα ημερολόγια μάθησης και να τα έχουν παραδώσει στους 
μαθητευόμενους. 
Τα ημερολόγια αυτά να παραδοθούν από τους μαθητευόμενους στους εργοδότες τους. Στη θέση 
«Υπογραφή Επόπτη εκπαιδευτικού» θα υπογράψει “α/α” (αντ’ αυτού) ο Δ/ντης του ΕΠΑΛ (με βάση 
τα όσα αναφέρονται στην παρ. 9, του άρθρου 13, του Κανονισμού Λειτουργίας).

Γ) Σύμφωνα με την παρ. Β2 της ΥΑ 144546/Κ5 (ΦΕΚ 5342/Β’/17-11-2021) «Καθορισμός έναρξης και 
λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους…….»:

«Κατά την περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών, η διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε 
εργασιακό χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς σε 
πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μαθητευόμενους, β) το ωράριο λειτουργίας του 
εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.»

Να κάνουν τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τους εργοδότες και τους λογιστές - γραφεία 
προσωπικού, ώστε να τροποποιηθεί το έντυπο Ε3.4 του Εργάνη προκειμένου να απασχοληθούν οι 
μαθητευόμενοι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 5 ημέρες την εβδομάδα, αντί 4 που απασχολούνται 
τώρα. Το πενθήμερο δεν ισχύει με την έναρξη της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος 
ειδικότητας και θα χρειαστεί εκ νέου τροποποίηση. 

Δ) Να συμπληρώσουν το έντυπο «Εποπτείες» με το πλήθος των εποπτειών που πραγματοποίησαν 
ανά Τμήμα και ανά Μήνα και να το παραδώσουν στον Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. Το έντυπο «Εποπτείες» θα 
παράγεται από το ΠΣ από την διαδρομή:

Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο  Εποπτείες
Θα βοηθήσει την περαιτέρω διαδικασία, αν σε κάθε κατάσταση ο επόπτης-εκπαιδευτικός 
επισυνάψει αντίγραφα των Εκθέσεων εποπτείας. 

4. Όπως συμφωνήθηκε με την ΕΔ ΕΣΠΑ, πρέπει να γίνει η συγκέντρωση στοιχείων, ώστε να είναι 
δυνατή η πληρωμή της αμοιβής εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο 
εργασίας, έως και τις 30-06-2022, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην απόφαση με αριθμ. 6633/ K5 
(ΦΕΚ 473/τ. Β'/08-02-2022). Η διαδικασία προϋποθέτει συγκέντρωση εκθέσεων παρακολούθησης με 
όλες τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες. 

Προσοχή: 
α) Η ημερομηνία επίσκεψης που αναγράφεται στην έκθεση παρακολούθησης  πρέπει να είναι εντός 
του μήνα στον οποία αναφέρεται η έκθεση. 
β) Οι εκθέσεις θα αναζητηθούν κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών, οπότε και θα 
αναρτηθούν στο ΠΣ. Αντιστοίχως θα αναρτάται στο ΠΣ οποιοδήποτε άλλο παραστατικό απαιτηθεί 
κατά τη διοικητική επαλήθευση (π.χ. η Πράξη συλλόγου διδασκόντων για ανάθεση της εποπτείας).
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γ) Οι επόπτες αποζημιώνονται έως και 2 εποπτείες κατά την έναρξη των συμβάσεων των 
μαθητευόμενων (1 για έλεγχο της έναρξης της σύμβασης + 1 εποπτεία) και μόνο 1 φορά για κάθε 
μαθητευόμενο τους ακόλουθους μήνες. Επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως αλλαγής εργοδότη εντός 
κάποιου μήνα, ο επόπτης αποζημιώνεται μόνο 1 φορά.

5. Στο ΠΣ διαχείρισης Τάξης Μαθητείας έχουν αναρτηθεί όλες οι εγκύκλιοι καθώς και τα υπολογιστικά 
φύλλα με την αποτύπωση των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων. Οι μαθητευόμενοι 
οφείλουν έως την λήξη του διδακτικού έτους (30-06-2022) να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet 
στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ: 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises , 

προκειμένου να αντλήσουν τον ατομικό τους λογαριασμό ασφάλισης από την έναρξη της μαθητείας 
έως και 31-03-2022 και να το προσκομίσουν στο ΕΠΑ.Λ (επισυνάπτονται οδηγίες). 

Αυτό αποτυπώνεται στο ΠΣ, για κάθε τμήμα μέσα από την παρακάτω “διαδρομή” επιλογών:

Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο  Επιλογή Μήνα  Τεκμήρια εξόφλησης πληρωμών  
κλικ στη στήλη Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ σε κάθε ενεργό μαθητευόμενο

Προσοχή:
α) Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για κάθε μήνα από την έναρξη της μαθητείας έως 
και τον Μάρτιο 2022 και είναι υποχρεωτική για την επιδότηση των μαθητευόμενων από την ΕΔ ΕΣΠΑ 
για τους ακόλουθους μήνες με έναρξη τον μήνα Μάιο 2022. 
β) Στις περιπτώσεις των μαθητευόμενων για τους οποίους δεν υπάρχει εγγραφή για κάποιον μήνα 
στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους εξαιτίας της υπαγωγής τους στον ασφαλιστικό φορέα 
ΤΕΚΑ, δεν θα επιλεγεί ο αντίστοιχος μήνας στο ΠΣ και η ΕΔ ΕΣΠΑ θα εξαιρέσει προσωρινά τον 
μαθητευόμενο από την εν λόγω υποχρέωση και θα προβεί στην επιδότησή του.  
γ) Περιπτώσεις μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για οποιονδήποτε άλλον λόγο, δεν 
συνεπάγονται εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση και θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η ΕΔ ΕΣΠΑ.

6. Στο ΠΣ Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας θα ανοίξει φόρμα για την καταγραφή ανά τμήμα των  
εκκρεμοτήτων σε ώρες διδασκαλίας εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και σε ημέρες μάθησης 
στον εργασιακό χώρο, με σκοπό το σχεδιασμό της ομαλής ολοκλήρωσης του προγράμματος της 
Μαθητείας της τρέχουσας φάσης. Παρακαλούμε για συμπλήρωση της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεώργιος Παπαμανώλης
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