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Προς: 1. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης
2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπς/σης

Θέμα: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας»
Ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:








Επισυνάπτεται αρχείο με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020».
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται αποκλειστικά α) για τη διδασκαλία του
εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ή/και β) για
την παρακολούθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται
άσκηση εκπαιδευτικού έργου, σε σχολεία αρμοδιότητας της Δ/νσης Εκπαίδευσης που
τοποθετούνται.
Σύμφωνα με την αριθμ. 144546/Κ5 (ΦΕΚ 5342/Β/17.11.2021) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για την
περίοδο 2021 – 2022», όπως αυτή ισχύει, το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από
επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται μία (1) ημέρα την
εβδομάδα. Το εργαστηριακό μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών
διακοπών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για
οποιονδήποτε λόγο ή προκύπτει αδυναμία ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μαθήματος
ειδικότητας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, δύναται με αναμόρφωση του
ωρολογίου προγράμματος να πραγματοποιούνται έως εννέα (9) ώρες εργαστηριακού μαθήματος
ειδικότητας οι οποίες διδάσκονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.
Σε ότι αφορά την παρακολούθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην
με αριθμ 119730 (ΦΕΚ 4531/Β/1.10.2021/άρθρο 13) Υπουργική Απόφαση , «Κανονισμός
Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», η οποία και επισυνάπτεται.








Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2021.
Οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν από τον οικείο Δ/ντή Εκπ/σης σύμφωνα με τα λειτουργικά
κενά που δηλώθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), σύμφωνα με αριθμό πρωτ. 152688/Κ5
πρόσκληση «Καταγραφή λειτουργικών κενών για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για
το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας».
Οι προσληφθέντες δεν θα συνάψουν ηλεκτρονικά σύμβαση εργασίας μέσω
του anaplirotes.gov.gr., αλλά έγχαρτη σύμβαση (σχετικά υποδείγματα επισυνάπτονται). Στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
«ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΕΣΠΑ»
(https://payroll.espa.minedu.gov.gr/ ) είναι διαθέσιμη η Πράξη «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 20212022»
Μετά την παρέλευση της Τρίτης 7/12/2021 και μέχρι και την Πέμπτη 9/12/2021, οι Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται να επιστρέψουν στην διεύθυνση
mathiteia_deek@minedu.gov.gr, το επισυναπτόμενο αρχείο με τα στοιχεία των προσληφθέντων,
συμπληρωμένο ως προς τη στήλη «Ανάληψη Υπηρεσίας», με την ένδειξη ΝΑΙ/ΟΧΙ αντίστοιχα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτ διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Μακρή
3. Γραφείο ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δ.Β.Μ. και Νεολαίας
4. Δ/νση Διορισμών Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β’

Δημήτριος Σουλιώτης

