
Μεταλυκειακό Έτος- Τάξεις Μαθητείας στα ΕΠΑΛ 

Ο νέος θεσμός του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξεις Μαθητείας. διανύει την Α Φάση 
υλοποίησης του και συνεχίζει δίνοντας την ευκαιρία σε περίπου 2.000 κατόχους 
απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. (ηλικίας από 18 έως 24 ετών, οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης). 

Για την διευκόλυνση των μαθητών, το 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ζητά από τους  
ενδιαφερόμενους, να συμπληρώσουν την φόρμα προεγγραφής τους. 
Στη συνέχεια θα τους αποσταλεί, μετά την ταυτοποίηση τους από το σχολείο, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση προεγγραφής στο 
πρόγραμμα της μαθητείας. 
 
Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθεί μία προσωρινή βάση καταγραφής των ζητούμενων 
θέσεων εργασίας και των στοιχείων των μαθητών, ώστε να τους κοινοποιηθεί η ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα της μαθητείας στα ΕΠΑΛ.  
 
Στη βάση αυτή θα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να δηλώσει και τον εργοδότη που έχει 
δεσμεύσει. Το σχολείο στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον εργοδότη για να τον 
ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δέσμευσης. 

Τμήματα μαθητείας 
Από τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2017 στα ΕΠΑΛ του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου 
θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας - στις 
παρακάτω δεκαέξι (16) Ειδικότητες που λειτουργούν στο δήμο μας: 
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 
3. Τεχνικός Οχημάτων 
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
5. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 
6. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 
7. Βοηθός Νοσηλευτή 
8. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
9. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
10. Γραφικών Τεχνών 
11. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων 
καιΤηλεπικοινωνιών 
12. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
13. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 
14. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
15. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 
16. Αισθητικής Τέχνης 
 
Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την Β΄ Φάση θα κοινοποιηθεί όταν ανακοινωθεί 
από το ΥΠΠΕΘ. 



Περιγραφή του Μεταλυκειακού έτους - μαθητείας 

Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα 
εκπαίδευσης (μαθητεία) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες που 
περιλαμβάνει: 

 Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού 
τομέα με αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

 Μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του 
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», θα την έχουν τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία και 
εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά 
Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες). 

Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και θα έχουν 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 26381/16-02-
2017 ΚΥΑ. 
Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας και πριν τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει 
Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του 
ΥΠΠΕΘ.  
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν: 

 Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας 
διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την 
εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από τους εκπαιδευτικούς των Εργαστηριακών 
Κέντρων (Ε.Κ.) των ΕΠΑΛ. 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών 
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες. 

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 
Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, 
νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που είναι 
22,83€, ήτοι 17,12 € για τον μαθητευόμενο όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 



 
 
Τα 11€ από αυτά επιδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και 
καταβάλλονται στους μαθητευόμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 
/Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ.  
Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,35 €, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων 
ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο 
πραγματοποιείται το πρόγραμμα της μαθητείας. 
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της μαθητείας 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. 
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των 
εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την 
Επιθεώρηση Εργασίας.  
Ενδεικτικά, οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανένα εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα 
(1) μαθητευόμενο. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν 
θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25%(1-2άτομα) των εργαζομένων τους με 
εξαρτημένη εργασία και ούτω καθεξής. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των μαθητευομένων και για όλα τα άλλα 
θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα της μαθητείας στα ΕΠΑΛ θα βρείτε στο  

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  

 



Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων με την 
έναρξη της Β Φάσης θα είναι η ακόλουθη: 
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στις ημερομηνίες που θα κοινοποιηθούν. 
Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων 
Η αίτηση (συνημμένο 1) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται εφόσον 
ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος: 
α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ ή 
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. ή 
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.  
Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα: 
A) Φωτοαντίγραφα των: 

1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ και 
2. πτυχίου ΕΠΑΛ 
3. ταυτότητας 
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ 
5. αποδεικτικού ΑΦΜ 

B) Υπεύθυνη δήλωση (που θα δίνεται από το σύστημα) 
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης 
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των 
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα 
της οικείας ΠΔΕ μετά την λήξη.  
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων  
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται κατά έτος 
αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο 
σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν 
αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου 
ειδικότητας. 
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει 
και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Μεταλυκειακό 
έτος- τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση 
λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. 
υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) για 
διάστημα δύο ημερών. 



Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης  

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των 
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα 
της οικείας ΠΔΕ. 
Εγγραφή  
Κατά την εγγραφή οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) 
βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας. 
 

Τα κρίσιμα σημεία στην υλοποίηση του προγράμματος Μεταλυκειακό Έτος- Τάξεις 
Μαθητείας στα ΕΠΑΛ είναι: 

 Να βρεθούν οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα βάση 
των οποίων θα δημιουργηθούν τα τμήματα και οι θέσεις μαθητείας.  

 Ο ασφυκτικά μικρός χρόνος να βρεθούν οι θέσεις εργασίας μετά την ανακοίνωση της 
έναρξη της Β Φάσης.  

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ (http://www.minedu.gov.gr/texniki-
ekpaideusi-2/mathiteia), καθώς και τις ιστοσελίδες των κατά τόπους ΠΔΕ, ΔΔΕ και 
αρμοδίων ΕΠΑ.Λ. 


