ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΠΠ
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή στο
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μαθητείας περιόδου 2021 γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό
Σύστημα Μαθητείας στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 07 - 01 - 2021 (ώρα 12:00) έως και
την Παρασκευή 15 - 01 - 2021 (ώρα 23:59)
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην φάση υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος
Πιστοποίησης έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΠΠ
Συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα πατώντας στον σύνδεσμο παραπάνω ή πληκτρολογήστε στον
φυλλομετρητή που επιθυμείτε τον σύνδεσμο
e-mathiteia.minedu.gov.gr
Από την κεντρική σελίδα και την ενότητα
“Αίτηση Συμμετοχής στο Προπαρασκευαστικό
Πρόγραμμα Πιστοποίησης 2021” πατήστε στο
εικονίδιο “Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίων”

Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογήστε το ΑΦΜ
σας καθώς και τα 3 πρώτα γράμματα του
επωνύμου και του ονόματός σας.
Πατήστε στο εικονίδιο “Αναζήτηση” ώστε να
γίνει ανάκτηση των προσωπικών σας στοιχείων
καθώς και των στοιχείων Μαθητείας από το
Πληροφοριακό Σύστημα.
Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται επίσης
προηγούμενη τυχόν συμμετοχή σας σε Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης αλλά και η συμμετοχή σας
σε εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο μαθητείας της Περιφέρειας που
αιτήστε συμμετοχή και ενημερώστε για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφήνοντας στοιχεία επικοινωνίας
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΕΠΑΛ Μαθητείας και ειδικότητα).
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε πατώντας το σχετικό εικονίδιο.
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Μετά τον έλεγχο των στοιχείων εισόδου για
αίτηση στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης επιλέξτε στην πρώτη ενότητα
“ΠΔΕ Προπαρασκευαστικού Προγράμματος
Πιστοποίησης” την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης καθώς και την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περιφερειακή Ενότητα / Νομός) που θέλετε να
καταθέσετε την αίτηση συμμετοχής σας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε την
Περιφερειακή Διεύθυνση Επαίδευσης Αττικής
προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να δείτε τις
περιοχές που ανήκουν σε κάθε Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πριν την
επιλογή της.

Στις
επόμενες
ενότητες
“Ειδικότητα
Μαθητείας”
και
”ΕΠΑΛ
Μαθητείας”
εμφανίζονται τα στοιχεία όπως αυτά είναι
καταχωρημένα στη Βάση Δεδομένων του
Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα
στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο μαθητείας της Περιφέρειας που αιτήστε συμμετοχή και ενημερώστε για το
πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφήνοντας στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΕΠΑΛ
Μαθητείας και ειδικότητα).
Στις επόμενες δύο ενότητες “Προσωπικά Στοιχεία” και “Στοιχεία Επικοινωνίας” εμφανίζονται τα αντίστοιχα
στοιχεία όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας. Παρακαλούμε για την
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών.
Για οποιαδήποτε διόρθωση στοιχείων που δεν είναι επεξεργάσιμα στη φόρμα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
μαθητείας της Περιφέρειας που αιτήστε συμμετοχή και ενημερώστε για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε
αφήνοντας στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΕΠΑΛ Μαθητείας και ειδικότητα).
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Στην τελευταία ενότητα “Δικαιολογητικά” θα
πρέπει να ανεβάσετε στο πληροφοριακό
σύστημα ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας
ή διαβατηρίου καθώς και ψηφιακό αντίγραφο
της
βεβαίωσης
ολοκλήρωσης
του
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει την
βεβαίωση ολοκλήρωσης από το ΕΠΑΛ
(αφορά αποκλειστικά αποφοίτους της Δ’
Φάσης Υλοποίησης της μαθητείας, περιόδου 2020-21) θα πρέπει να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον
σχετικό σύνδεσμο, να την συμπληρώστε και αφού την αποθηκεύσετε ως PDF αρχείο να την ανεβάσετε αντί της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης.
Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα θα προχωρήσετε στον έλεγχο και υποβολή της αίτησης

και θα λάβετε σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.
Στο σημείο αυτό μπορείτε να κατεβάσετε την
αίτηση στον υπολογιστή σας πατώντας στο
σχετικό εικονίδιο.
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Τηλέφωνα επικοινωνίας

5

