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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι ένα διϋπουργικό πρόγραμμα των Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων 

και Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Υλοποιείται με 

πρωταρχικό στόχο να εγκαθιδρυθεί ο θεσμός της μαθητείας με όρους ποιότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησης της, 

αλλά και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής. Επίσης έχει παράλληλο στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε νέους, 

κατόχους πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται 

εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας (NEETs), να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με την αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 

του2016 και θα ολοκληρωθεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των 

σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι στόχοι του είναι: 

 

1. Η αναβάθμιση της μαθητείας της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το 

πλαίσιο ποιότητας 

2. Η σύνδεση της μαθητείας με την αγορά εργασίας, καθώς η αντιστοίχιση μεταξύ προσόντων και εργασιακών 

καθηκόντων που επιτυγχάνεται με την «Τάξη Μαθητείας»  ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς το καταρτισμένο 

έμψυχο δυναμικό αποτελεί παράγοντα οικονομικής επέκτασης και ανάπτυξης 

3. Να πραγματοποιηθεί διασύνδεση και να δημιουργηθούν πρωτόλεια δίκτυα συνεργασίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων και τοπικές συμπράξεις σε περιφερειακό επίπεδο 

4. Να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να εξοικειωθούν  με την εργασία σε 

περιβάλλον επιχείρησης, να αξιοποιήσουν αποκτηθείσες  γνώσεις και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία 

5. Να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα  ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ευρεία εφαρμογή της 

μαθητείας από τις δομές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τυπικής και μή. 

 

 Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί, κατά το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης: 

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το 

πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).  
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Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) 

ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. 

 

Οι ειδικότητες που αφορούν στην πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής:  

α) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

β) Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία 

 

Οι Σχολικές Μονάδες στις οποίες θα λάβει χώρα η πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής: 

α) ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου 
β) 2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης 

 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων 

ΕΠΑ.Λ 

 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 

1. Να εφαρμόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και 

Μαθητεία (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ) 

2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία 

συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του 

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

3. Η  επιχείρηση τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας 

(learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, περιλαμβάνει  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και 

ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα 

της σύμβασης Μαθητείας. 

4. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος 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, την παροχή του οποίου αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ.  

5. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης 

στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

6. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από τις 

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

μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.  
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7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει το μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς 

της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον. 

8. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται 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. 

9. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή κ.α.). 

10. Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο σύστημα Εργάνη στον πίνακα Ε3.4 σύμφωνα με τις ισχύουσες 

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

11. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Ημερολόγιο Μάθησης, ειδικό έντυπο 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 μηνιαίως από τον μαθητή, σε 

συνεργασία µε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει, και με αυτό το έντυπο ενημερώνεται 

ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας 

12. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Μηνιαίο Δελτίο 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 εφαρμογής προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος 

έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος     

 

ΑΜΟΙΒΗ 

 
  Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων  της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα 

πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια της του προγράμματος , αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% 

επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή  µε 17,12€ 

  Το σύνολο της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα 

καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας - 

Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας». Το ποσό της επιδότησης 

έχει οριστεί για το πρόγραμμα έχει οριστεί στα 11.00€  

  Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση. 

  Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ηµέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, 

δώρων και λοιπών επιδομάτων. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ  
Ηµεροµίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€ 

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές 

17,12/2 = 8,56€ 

Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 36,78% = 3,15€ 

Εισφορές µαθητή 8,56€ x 3,28% = 0,28€ 

Σύνολο εισφορών 3,15€ + 0,28€ = 3,43€ 

Καθαρό εισπραττόµενο ποσό από τον 
µαθητή 

17,12€ - 0,28€ = 16,84€ 

Επιβάρυνση του εργοδότη, 
αφαιρούμενης της επιδότησης 

17,12€ (ηµεροµίσθιο) -11€ (επιδότηση) = 6,12€ 
+ 3,15€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,27€ 

 

 Προκειμένου να υποβληθούν οι Α.Π.∆. (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις)  και επειδή η ηλεκτρονική 

εφαρμογή του Ι.Κ.Α. δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται 

ως αποδοχές στην Α.Π.∆. το ήµισυ των καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο 

υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 8,56€. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην Α.Π.∆., προκειμένου να µην το 

απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ι.Κ.Α.. 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. Το    πρόγραµµα   πιλοτική «Τάξη Μαθητείας»    συγχρηµατοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και  εθνικούς πόρους, μέσω του ΟΑΕΔ. 

 


