
 

 

 
Κοζάνη, 30/11/2020 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 με το Τμήμα 
Μαθητείας του ΥΠΑΙΘ και τους υπεύθυνους Μαθητείας στις ΠΔΕ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
 

1. το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της Μαθητείας αναμένεται να έχει αποκατασταθεί ως τις 2 
Δεκεμβρίου. Το πρόβλημα σχετίζεται με την καταστροφή των δίσκων, οπότε η ανάκτηση των 
δεδομένων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς 
να επικαιροποιήσουν στοιχεία των τελευταίων ημερών στο Π.Σ.  

 
2. σε περίπτωση που υπάρχουν μαθητευόμενοι που χρειάζονται επειγόντως βεβαιώσεις 

ολοκλήρωσης μαθητείας, οι Διευθυντές/Διευθύντριες των ΕΠΑΛ θα μπορούσαν να τους 
χορηγήσουν χειρόγραφη βεβαίωση μέχρι την εκτύπωση της αντίστοιχης βεβαίωσης από το Π.Σ. 
Εννοείται πως σε αυτή την περίπτωση, οι  Διευθυντές/Διευθύντριες των ΕΠΑΛ πρέπει να είναι 
απολύτως σίγουροι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Μαθητείας και τη συγκέντρωση όλων των 
απαραίτητων εγγράφων πριν προχωρήσουν σε χορήγηση χειρόγραφης βεβαίωσης. 
 

3. Η διαδικασία για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 700 ευρώ προχωράει. Δεν 
προβλέπεται να ζητηθεί από τους μαθητευόμενους ή τα ΕΠΑΛ να καταθέσουν συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 

 
4. Μπορείτε να διαβάσετε το νομοσχέδιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5632  
Αν επιθυμείτε, μπορείτε να στείλετε σχόλια ή προτάσεις σας στην ΠΔΕ στο email 
dmmathiteia@sch.gr μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να τα προωθήσουμε στο 
Τμήμα Μαθητείας του ΥΠΑΙΘ. 
 

5. Το θέμα της συμπληρωματικής ΚΥΑ τέθηκε έντονα τόσο από εμάς όσο και από άλλες ΠΔΕ, όπου το 
πρόβλημα είναι επίσης έντονο. Ωστόσο, λόγω της πίεσης του χρόνου, δεν μπορεί να καθυστερήσει 
περαιτέρω η διαδικασία. 
 

6. Η Ε' Φάση Μαθητείας προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021. Γίνεται προσπάθεια 
η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών να γίνει ηλεκτρονικά.  
 

7. Η Πιστοποίηση των μαθητευόμενων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όπως ήταν ο 
αρχικός σχεδιασμός. Αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, η Πιστοποίηση θα μπορούσε να λάβει 
χώρα κάποια στιγμή τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι 
συνθήκες λόγω της πανδημίας. 

 
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για ό,τι νεότερο υπάρξει πάνω στο 
θέμα της Μαθητείας.  
 
 
      Από το Τμήμα Μαθητείας της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 
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