
  
 

ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ – ΣΑΞΘ ΜΑΘΘΣΕΙΑ  

 

Ενθμερωτικό θμείωμα για Επιχειριςεισ 
 

Σο Μεταλυκειακό ζτοσ – τάξθ μακθτείασ των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευκφνεται ςε αποφοίτουσ 

Λυκείου και πτυχιοφχουσ ΕΠΑ.Λ., ζχει διάρκεια 9 μθνϊν και περιλαμβάνει:  

Α. «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χώρο εργαςίασ», διάρκειασ 156 θμερολογιακϊν θμερϊν (είκοςι οκτϊ (28) 

ωρϊν εβδομαδιαίωσ, επιμεριςμζνο ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ), εξαιρουμζνων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν 

επίςθμεσ αργίεσ και του χρονικοφ διαςτιματοσ που ο εργοδότθσ παραμζνει κλειςτόσ.  ε περίπτωςθ που ο 

εργοδότθσ παραμείνει κλειςτόσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν εβδομάδων, ο μακθτευόμενοσ δφναται να κάνει 

χριςθ του ςυνόλου τθσ κανονικισ του άδειασ (12 εργάςιμεσ θμζρεσ). Αν ο εργοδότθσ παραμείνει κλειςτόσ 

οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα και ο μακθτευόμενοσ δεν κάνει χριςθ τθσ κανονικισ του άδειασ,  το πρόγραμμα 

Εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο Εργαςίασ ςυνεχίηεται με παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 156 

θμερολογιακϊν θμερϊν.  

Β. «Πρόγραμμα εργαςτθριακών μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ» ςυνολικισ διάρκειασ διακοςίων τριϊν (203) 

ωρϊν. Σο πρόγραμμα αυτό διδάςκεται μία (1) θμζρα τθν εβδομάδα για επτά (7) διδακτικζσ ϊρεσ από 

εκπαιδευτικό προςωπικό του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ςε Εργαςτθριακά Κζντρα (ΕΚ) 

ι/και ςε χολικά Εργαςτιρια των ΕΠΑ.Λ. 

 
τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Μακθτείασ μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ εργοδότεσ, φορείσ 

του δθμόςιου τομζα κακϊσ και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Εξαιροφνται οι φορείσ: 

1. Προςωρινισ απαςχόλθςθσ 

2. Σα νυχτερινά κζντρα 

3. Παροχισ κακαριότθτασ και φφλαξθσ 

4. Σα πρακτορεία τυχερϊν παιχνιδιϊν 

5. Κάκε επιχείρθςθ ςτθν οποία δεν είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ εκπαίδευςθσ από το ΤΠΠΕΘ. 

 

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να ςυμμετζχω ςτο  «Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτον 

χώρο εργαςίασ − Μακθτεία ςε εργαςιακό χώρο» του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ 

Μακθτείασ» ΕΠΑ.Λ. ωσ εργοδότθσ;  

 
Για να ςυμμετζχετε ςτο Πρόγραμμα ωσ εργοδότεσ κα πρζπει:  

 να υπάρχει ςτο χϊρο εργαςίασ ζνα ζμπειρο ςτζλεχοσ ίδιασ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ με τον 

μακθτευόμενο που κα οριςτεί ωσ «εκπαιδευτισ ςτο χϊρο εργαςίασ» και κα αναλάβει τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτον χϊρο εργαςίασ, τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του εκπαιδευόμενου και τθν ανατροφοδότθςθ του υπεφκυνου 

εκπαιδευτικοφ τθσ  εκπαιδευτικισ μονάδασ μζςω τθσ οποίασ ο μακθτευόμενοσ ςυμμετζχει ςτο 

πρόγραμμα. 
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 να διακζτετε τισ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ για τθν εκπαίδευςθ ςτον χϊρο ςασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ειδικότθτα, τα κατάλλθλα μζςα και τον κατάλλθλο εξοπλιςμό.  

 να φροντίηετε για τθν τιρθςθ των όρων υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία που προβλζπονται από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ για τθν προςταςία των εργαηομζνων και  να παρζχετε τα απαραίτθτα ατομικά μζςα 

προςταςίασ ςτουσ μακθτευόμενουσ. 

 

Θζλω να ςυμμετζχω ςτο «Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτον χώρο εργαςίασ − Μακθτεία 

ςε εργαςιακό χώρο» του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ Μακθτείασ» ΕΠΑ.Λ. Σι πρζπει 

να κάνω; 

 
ΒΘΜΑ 1 

Μπαίνετε ςτθν αρχικι ςελίδα του portal του ΟΑΕΔ και επιλζγετε  

α. «Είμαι εργοδότθσ/τρια»  

β. «Ενδιαφζρομαι να υποβάλω αγγελία κζςεων μακθτείασ» 

γ. «Τποβάλλω Αγγελία Θζςεων Μακθτείασ ωσ Ιδιωτικι Επιχείρθςθ» 

Η ςφνδεςθ ςτισ υπθρεςίεσ του portal του ΟΑΕΔ γίνεται μζςω του ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ).  

 

τθν περίπτωςθ που κζλετε να διακζςετε κζςθ μακθτείασ ςε ςυγκεκριμζνο μακθτευόμενο κα πρζπει να του 

χορθγιςετε βεβαίωςθ που κα αναφζρει το ονοματεπϊνυμο του μακθτευόμενου και κα δθλϊνεται ότι 

επικυμείτε να του διακζςετε κζςθ μακθτείασ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ. Ο μακθτευόμενοσ κα πρζπει να 

προςκομίςει αυτι τθ βεβαίωςθ ςτο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτι θ «δεςμευμζνθ» κζςθ αναγγζλλεται ςτο portal του 

ΟΑΕΔ  μετά τθ δθμιουργία τμθμάτων ςτα ΕΠΑ.Λ.. 

 

ΒΘΜΑ 2 

Αφοφ ενθμερωκείτε από το ΕΠΑΛ για τθν ζναρξθ του «Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ − 

Μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο», δζχεςτε ςτο χϊρο εργαςίασ τον μακθτευόμενο με τον οποίο υπογράφετε 

«φμβαςθ Μακθτείασ», θ οποία κεωρείται από τουσ Διευκυντζσ των αντίςτοιχων ΕΠΑ.Λ. 

 

ΒΘΜΑ 3 

Καταχωρείτε τθν ζναρξθ τθσ Μακθτείασ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ» του Τπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ το ζντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Ζναρξθσ/ Μεταβολϊν φμβαςθσ 

Μακθτείασ»,  ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Ποια είναι θ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν επιχείρθςθ μου; 

 
Σο ποςοςτό αποηθμίωςθσ των μακθτευομζνων ορίηεται ςτο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) επί του 

νόμιμου, νομοκετθμζνου, κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ όπου για τουσ κάτω 

των 25 ετϊν ανζρχεται ςε  22,83€, ιτοι 17,12€ και  για τουσ άνω των 25 ετϊν 26,18 ιτοι 19,64.  Η επιδότθςθ για 

τουσ κάτω των 25 ετϊν είναι 11€ ανά θμζρα εργαςίασ και για τουσ άνω των 25 ετϊν 14€ ανά θμζρα εργαςίασ 

αντίςτοιχα. Σα ποςά των επιδοτιςεων προζρχονται από πόρουσ του Επιχειρθςιακοφ  Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ-Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΕΠΑ 2014-2020, ςυγχρθματοδοτοφνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και το ελλθνικό δθμόςιο και καταβάλλονται από  τθν Επιτελικι Δομι ΕΠΑ, Σομζα 

Παιδείασ / Ειδικόσ Λογαριαςμόσ του ΤΠΠΕΘ ςτουσ μακθτευόμενουσ. Σο υπολειπόμενο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων αςφαλιςτικών ειςφορών, καταβάλλεται μθνιαίωσ από τον εργοδότθ, 

ςτον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτον χώρο εργαςίασ και ανζρχεται ςε κάκε 

περίπτωςθ ςτο ποςό των 9,35€ ανά θμζρα εργαςίασ. 

http://www.oaed.gr/home
http://www.oaed.gr/home
http://www.oaed.gr/home
http://www.oaed.gr/home
https://eservices.yeka.gr/(S(3nasmhdlah3cxnpxbocvek0a))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Ποια είναι θ αςφάλιςθ των μακθτευομζνων του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ-Σάξθσ 

Μακθτείασ»; 

 
Οι μακθτευόμενοι του προγράμματοσ υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ και των Φορζων – Οργανιςμϊν για 

λογαριαςμό των οποίων ο ΕΦΚΑ ςυνειςπράττει ειςφορζσ, ωσ μιςκωτοί, για όλο το διάςτθμα μακθτείασ ςτο 

«Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ» του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ Μακθτείασ. Ο εργοδότθσ 

βαρφνεται με το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για κφρια, επικουρικι ςφνταξθ και υγειονομικι 

περίκαλψθ. 

Οι μακθτευόμενοι κατά το διάςτθμα τθσ «Εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ − Μακθτείασ ςτον εργαςιακό 

χϊρο», υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ τόςο του κλάδου παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ, όςο και του κλάδου παροχϊν 

αςκζνειασ ςε χριμα, ο δε χρόνοσ αςφάλιςισ τουσ είναι ςυντάξιμοσ, διότι καταβάλλονται ειςφορζσ για τουσ 

αντίςτοιχουσ κλάδουσ κφριασ και επικουρικισ ςφνταξθσ. 

Για τα κζματα αςφάλιςθσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α. των μακθτευόμενων ςτο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ 

Μακθτείασ»  ζχει εκδοκεί θ ειδικι εγκφκλιοσ 19 (Αρ. Πρωτ. 428/514749/2018/18-4-2018, ΑΔΑ: Ω01Γ465ΧΠΙ-ΒΓ2), 

θ οποία περιλαμβάνει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν, τον υπολογιςμό των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, τισ προκεςμίεσ καταβολισ, τθν απεικόνιςθ τθσ αςφάλιςθσ (Κωδικοφσ Δραςτθριότθτασ, Ειδικότθτασ) 

και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΠΕΘ (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-

2/mathiteia/odigos-efarmogis). 

 

Ποιοσ είναι ο ανώτατοσ αρικμόσ των μακθτευομζνων του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ-

Σάξθσ Μακθτείασ» ανά εργοδότθ; 
Ο ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτευομζνων ανά εργοδότθ εξαρτάται από τον αρικμό των εργαηομζνων, όπωσ αυτόσ 

παρουςιάηεται ςτθν ετιςια κατάςταςθ προςωπικοφ προσ τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 26385/β/20-2-2017 ΚΤΑ «Πλαίςιο Ποιότθτασ Μακθτείασ» ο αρικμόσ των 

μακθτευομζνων που δφναται να δζχεται κάκε Επιχείρθςθ- Φορζασ ορίηεται ςτον επόμενο Πίνακα 1: 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

(με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ) 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΜΑΘΘΣΕΙΑ ΟΛΩΝ 

ΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΘ (ΕΠΑ. - ΕΠΑ.Λ - ΙΕΚ) 

Ατομικι Επιχείρθςθ 1 

1  ζωσ  5  1 

6  ζωσ  10  2 

11  ζωσ  14 2 

 15  ζωσ  20 3 

21  ζωσ  26 4 

27  ζωσ  32 5 

 33  ζωσ  38 6 

39  ζωσ  44 7 

 45  ζωσ  50 8 

 51  ζωσ  55 9 

 56  ζωσ  61 10 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
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θμειώνεται ότι: 

Α) Οι εργοδότεσ που απαςχολοφν από 10 και πάνω εργαηόμενουσ μποροφν να δζχονται μακθτευόμενουσ 

που αντιςτοιχοφν ςτο 17% των εργαηομζνων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με ανώτατο όριο τα 40 άτομα ςε κάκε 

περίπτωςθ, αν ο αρικμόσ που προκφπτει από τθν ποςόςτωςθ είναι μεγαλφτεροσ. 

Β) Οι εργοδότεσ που απαςχολοφν πάνω 250 εργαηόμενουσ μποροφν να δζχονται μακθτευόμενουσ που 

αντιςτοιχοφν ςτο 17% των εργαηομζνων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με ανώτατο όριο τα 40 άτομα ανά 

υποκατάςτθμα ςε κάκε περίπτωςθ, αν ο αρικμόσ που προκφπτει από τθν ποςόςτωςθ είναι μεγαλφτεροσ.  

 
 

Για ποιεσ ειδικότθτεσ των ΕΠΑΛ λειτουργεί το «Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ» 

τθν περίοδο 2018-2019 (Οκτώβριοσ 2018-Ιοφλιοσ 2019); 

 
Οι ειδικότθτεσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθσ Μακθτείασ ΕΠΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2018-19 παρουςιάηονται 

ςτον Πίνακα 2.  Η διακεςιμότθτα των ειδικοτιτων εξαρτάται από το αν αυτζσ οι ειδικότθτεσ λειτουργοφν ςτα 

ΕΠΑΛ κάκε περιοχισ. Για να βεβαιωκείτε ότι θ ειδικότθτα για τθν οποία ενδιαφζρεςτε είναι διακζςιμθ μπορείτε 

να ζρκετε ςε επικοινωνία με  τουσ υπεφκυνουσ μακθτείασ τθσ Περιφζρειασ ςασ : 

1. Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και 

Ποτϊν 

2. Τπάλλθλοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων 

3. Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν 

4. Γραφικϊν Σεχνϊν 

5. Σεχνικόσ Ηλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν 

υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και 

Σθλεπικοινωνιϊν  

6. Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ,  

Αεριςμοφ  και  Κλιματιςμοφ 

7. Βοθκόσ Ιατρικϊν –Βιολογικϊν Εργαςτθρίων 

8. Βοθκόσ  Βρεφονθπιοκόμων 

9. Αιςκθτικισ Σζχνθ 

10.  Βοθκόσ  Φυςικοκεραπευτι  

11. Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ 

12.  Σεχνικόσ  Δομικϊν  Ζργων  και 

Γεωπλθροφορικισ 

13.  Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων, 

Εγκαταςτάςεων και Δικτφων 

14.  Σεχνικόσ Οχθμάτων 

15.  Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ 

16.  Βοθκόσ Νοςθλευτι 

17. υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ – Αποκατάςταςθσ  

18. Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 

και Καταςκευϊν 

19.  Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ 

20.  Βοθκόσ Φαρμακείου 

21.  Κομμωτικισ Σζχνθσ 
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Που μπορώ να απευκυνκώ για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ ι πλθροφορίεσ 

για το «Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ»; 
 

Κ.Τ. ΤΠ.Π.Ε.Θ. (για φορείσ τθσ Αττικισ ι φορείσ με μεγάλθ γεωγραφικι εμβζλεια) 

Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

Σμιμα Μακθτείασ 
ΕΠΑ.Λ. και Μάκθςθσ 
ςτο χώρο εργαςίασ 

ΣΘΛΕΦΩΝΟ EMAIL 

210-3443306, 210-3442478 depek_mathiteia@minedu.gov.gr  

ΠΔΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΘΛΕΦΩΝΟ EMAIL 

Ιωαννίδου  Καλλιόπθ 2531083562 pdeamthr@minedu.gov.gr  

ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ 

Αμανατίδου  Παναγιϊτα 2106450204 
mail@attik.pde.sch.gr  
  

Χαλκιόπουλοσ  Κωνςταντίνοσ 2106450204 

Μανουςαρίδθσ  Ηλίασ 2106450204 

ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Λαςκαρίδθσ  Ιγνάτιοσ 2251048167 mail@vaigaiou.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 

πυρόπουλοσ  Απόςτολοσ 2610465829 pdede@sch.gr  

ΠΔΕ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Tριανταφφλλου  Ευαγγελία 2461021161 mail@dmaked.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΘΠΕΙΡΟΤ 

Μπζλλοσ Χριςτοσ 2651083980 mail@ipeir.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΘΕΑΛΙΑ 

Κοκκάρα  Άννα 2410539220 mail@thess.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 

Παχι  Όλγα 2661082194 mail@ionion.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Μπαλόμπασ Παναγιϊτθσ 2310889936 mathiteia@sch.gr  

Παπάηογλου  Χρυςι 2310889936  

Γιαννουλάκθσ  Θεολόγθσ 2310889936  

Φελζκθσ  Ιωάννθσ 2310889936 mathiteia@kmaked.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΚΡΘΣΘ 

Βλαχοκυριάκου  Φωτεινι 2810302455 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr  

ΠΔΕ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Mιτςιου  Ευαγγελία 2281080017 
mail@naigaiou.pde.sch.gr  

ταματάκθσ  Κοςμάσ 2241364853 

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 

Σρυφωνοποφλου  Φιλιϊ 2710230237 ftriph@pdepelop.gr  

Βλάχου  Βαςιλικι 2710230116 vlachou@pdepelop.gr  

ΠΔΕ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σοφτςθσ Λεωνίδασ 2231066151 mail@stellad.pde.sch.gr  

Παπαποςτόλου  πφροσ 2231066151 
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