
Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)

Γενικά περί μαθητείας

  Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ

χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με

τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική

κάλυψη.  Η  Μαθητεία  υλοποιείται  με  βάση  πρόγραμμα  μάθησης  το  οποίο  επιμερίζεται  στον  χώρο

εργασίας  και  στην  εκπαιδευτική  δομή.  Ο εργοδότης  αναλαμβάνει  να  παράσχει  στον μαθητευόμενο

εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης

στην  εκπαιδευτική  δομή,  οδηγεί  σε  πιστοποίηση  των  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  που  απέκτησε  ο

μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
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 Υποχρεώσεις  των  επιχειρήσεων  που  συμμετέχουν  στην  υλοποίηση  της  «Τάξης

Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν οφείλουν να διασφαλίζουν τις παρακάτω αρχές:

   Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση,

Κατάρτιση και Μαθητεία.

   Σύναψη «Σύμβασης Μαθητείας»  μεταξύ  της  επιχείρησης και  του  μαθητευόμενου  η οποία

συνυπογράφεται  από  τον  Διευθυντή  του  ΕΠΑΛ  και  καθορίζει  τους  όρους  υλοποίησης  του

«Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

   Τήρηση των  όρων  της  Σύμβασης  Μαθητείας  και  του  Προγράμματος  Μάθησης  στο  χώρο

εργασίας  (learning  agreement).  Το  Πρόγραμμα  Μάθησης  στο  χώρο  εργασίας  (learning

agreement)  οφείλει  να  είναι  συμβατό  με  το  πρόγραμμα  σπουδών  κάθε  ειδικότητας,  να

περιλαμβάνει  γνώσεις,  ικανότητες  και  δεξιότητες  ή  και  ολοκληρωμένες  επαγγελματικές

δραστηριότητες/  εργασίες  και  άλλα  έργα  (projects)  και  αποτελεί  παράρτημα  της  σύμβασης

Μαθητείας.

   Ορισμό έμπειρου στελέχους  ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση»,  ο οποίος  αναλαμβάνει  την

αποτελεσματική  υλοποίηση  των  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  στην  επιχείρηση,  την

παρακολούθηση  της  προόδου  του  εκπαιδευόμενου  και  την  ανατροφοδότηση  του  υπεύθυνου

εκπαιδευτικού  στη  Σχολική  Μονάδα.  Ο  «εκπαιδευτής  στην  επιχείρηση»  πρέπει  να  έχει

παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της μαθητείας,

   Ενημέρωση των μαθητευόμενων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς

της επιχείρησης και την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα

που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται από την κείμενη

νομοθεσία.

   Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη

ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

   Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις,  για  την  προστασία  των  εργαζομένων.  Επίσης  οφείλει  να  παρέχει  τα  απαραίτητα

ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

   Συνεργασία με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο

χώρο  εργασίας,  όπως  αυτό  ορίζεται  από  τις  προδιαγραφές  του  Προγράμματος  για  τη

συγκεκριμένη  ειδικότητα,  και  να  αναθέτει  στον  εκπαιδευόμενο  εργασίες,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.



   Τήρηση όλων των μέσων (ηλεκτρονικών και εντύπων) παρακολούθησης της υλοποίησης της

ενδοεπιχειρησιακής  εκπαίδευσης  (παρουσιολόγια,  ημερολόγια  μάθησης,  έντυπα  προόδου

μαθητή κ.α.).

   Καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη του πίνακα Ε3.4 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την

έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

   Έλεγχος και συνυπογραφή του Ημερολογίου Μάθησης, για την καταγραφή σε τακτική βάση

των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια

του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια

βάση από τον μαθητή, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει και

υποβάλλεται  μηνιαίως  από  το  μαθητή  στο  ΕΠΑΛ.  Με  αυτό  το  έντυπο  ενημερώνεται

ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

   Έλεγχος και συνυπογραφή Μηνιαίου Δελτίου Απασχόλησης Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται

σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται

από  τον  υπεύθυνο  της  επιχείρησης  και  αποστέλλεται  στο  ΕΠΑ.Λ  προκειμένου  να  γίνει  ο

απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος.



Υποχρεώσεις μαθητευομένων

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

   Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική

Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

   Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.

   Να  εκτελούν  κάθε  εργασία  που  του  αναθέτει  ο  υπεύθυνος  Εκπαιδευτικός  (στη  Σχολική

Μονάδα)  και  ο  υπεύθυνος  εκπαιδευτής  (στην  επιχείρηση),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο

Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.

   Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

   Να τηρούν το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

   Να έχουν εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον και να σέβονται την κινητή και

ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

   Να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.

   Να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης

   Να  ενημερώνουν  έγκαιρα  τους  Υπευθύνους  της  Σχολικής  Μονάδας  σε  περίπτωση  που

δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με την επιχείρηση.

   Να  προσκομίζουν,  όπου  απαιτείται,  όλες  τις  απαραίτητες  ιατρικές  βεβαιώσεις  για  την

εξάσκηση  του  επαγγέλματος  και  να  συμπληρώνουν  έγκαιρα  όλα  τα  έντυπα  Μαθητείας

(παρουσιολόγια, ημερολόγιο μάθησης, μηνιαίο δελτίο απασχόλησης κλπ.) σε συνεργασία με τον

υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.

   Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» να συμμετέχουν

στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.

   Να  τηρούν  τα  όρια  απουσιών.  Το  όριο  απουσιών  του  Προγράμματος  εργαστηριακού

μαθήματος ειδικότητας στο σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού

ωρών του Προγράμματος.



Δικαιώματα μαθητευομένων

  Στους  μαθητευόμενους  που  παρακολουθούν  το  «Μεταλυκειακό  έτος  -  τάξη  μαθητείας»:  

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

(22,83€) δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, θα

καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση

στον  χώρο  εργασίας  -  Μαθητεία  στον  εργασιακό  χώρο»  της  εφαρμογής  της  «Πιλοτικής  Τάξης

Μαθητείας». Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω των

Δ.Δ.Ε.  στους  μαθητές  μόνο  μέσω  e-banking.  Σημειώνεται  ότι  για  τα  θέματα  της

αποζημίωσης/ασφαλιστικής  κάλυψης  των  μαθητευομένων  πρέπει  να  τηρούνται  τα  παρακάτω:

Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και

του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 8,56

ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας -

Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται ως εξής:

            

    Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας -

Μαθητείας στον εργασιακό χώρο». 

  Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών

επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες

υποχρεούνται  να  καταβάλουν  ολόκληρο  το  προβλεπόμενο  ημερομίσθιο  στους  μαθητές.  Στις

περιπτώσεις  απουσίας  λόγω  ασθένειας  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  άρθρων  657-658  του  Α.Κ.

Κανονικές  άδειες: Οι  μαθητευόμενοι  δικαιούνται  κανονική  άδεια  με  αποδοχές  σύμφωνα  με  τις

ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:



         

   Ασφάλιση: Οι μαθητευόμενοι  από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους

παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ

του  άρθρου  2  του  Α.Ν.  1846/1951,  την  παρ.  1  του  άρθρου  3  του  Ν.  2335/1995  καθώς  και  της

παραγράφου  3  του  άρθρου  14  του  Ν.  4186/2013  (Α΄193).  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  των

μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

                  

  Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητείας

στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο

και του κλάδου παροχών ασθένειας  σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι  συντάξιμος,  διότι

καταβάλλονται  εισφορές  για  τους  αντίστοιχους  κλάδους  κύριας  και  επικουρικής  σύνταξης.  

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή

το  πρόγραμμα  του  ΙΚΑ  στο  INTERNET  δεν  αναγνωρίζει  την  ειδική  περίπτωση  ασφάλισης  των

μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων

ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο,  στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 8,56€. Αυτό

ακριβώς  και  θα  αναφέρεται  στην  ΑΠΔ,  προκειμένου  να  μην  το  απορρίψει  το  ολοκληρωμένο



πληροφοριακό  σύστημα  του  ΙΚΑ.  Επίσης,  όπου  υπάρχουν  Ταμεία  Επικουρικής  Ασφάλισης,

επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με

τα ως άνω Ταμεία.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που

απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό

σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του

Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή

στο  Μητρώο  Μισθοδοτούμενων  Ελληνικού  Δημοσίου  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Τα

ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση

ελέγχου.

ΕΣΠΑ και μαθητεία

  Στα καλά νέα είναι και ένταξη της Μαθητείας στο ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε λοιπόν η πράξη: «Ανάπτυξη και

υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση  2014-2020».  Η  Πράξη

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει συνολικό προϋπολογισμό 144.450

ευρώ.

Τη  σχετική  απόφαση  υπέγραψε  ο  ειδικός  γραμματέας  Διαχείρισης  Τομεακών  Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του υπουργείου Οικονομίας Γιώργος Ιωαννίδης.

Πιο  συγκεκριμένα,  το  Εθνικό  Πλαίσιο  Στρατηγικής  προβλέπει  η  μαθητεία  των  Επαγγελματικών

Λυκείων (ΕΠΑΛ) να διεξάγεται στο μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών. Με δεδομένο ότι η μαθητεία

στα ΕΠΑΛ θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε διευρυμένη κλίμακα, κρίνεται απαραίτητο

να  σχεδιαστούν  και  εφαρμοστούν  συγκεκριμένες  πιλοτικές  δράσεις,  που  θα  έχουν  ως  στόχο  να

υλοποιήσουν  τις  στρατηγικές  κατευθύνσεις  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου,  αλλά  και  τα

συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την αξιολόγησή τους, να χρησιμοποιηθούν σαν ανατροφοδότηση

για την εφαρμογή της μαθητείας σε ευρύτερη κλίμακα.




