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Ξεκινούν νέα τµήµατα στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ 
 
(Αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00) 
Με πρόκληση των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης καλούνται απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αιτήσεις στα ΕΠΑ.Λ. από 3-
10/10/17 για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας µε βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. 
όπως αυτά αναφέρονται στις προσκλήσεις κάθε Περιφέρειας. 
Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν: 
α1) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. 
του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιµων τίτλων, ή  
α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του 
Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιµων τίτλων και 
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της 
υπ’ αριθµ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως 
περιλαµβάνονται στα Προγράµµατα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. 
 

α/α Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 

1 Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων, ∆ικτύων & 
Τηλεπικοινωνιών 

5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισµού και Κλιµατισµού 

6 Τεχνικός Οχηµάτων 

7 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών  

8 Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής  

9 Σχεδιαστής ∆οµικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

10 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

11 Βοηθός Νοσηλευτή 

12 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 

13 Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων 

14 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

15 Αισθητικής Τέχνης 

16 Γραφικών Τεχνών 



Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρµοστεί το δυικό σύστηµα 
εκπαίδευσης (µαθητεία) µε συνολική διάρκεια του προγράµµατος εννέα (9) µήνες και θα 
περιλαµβάνει: α) µαθητεία µε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) µαθήµατα Ειδικότητας 
στη σχολική µονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους 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 µε αριθµό Φ7/136312/∆4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 
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. 
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα 
πραγµατοποιηθούν: 
Α. «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 εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, στα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.). 
Β. «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών 
εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε τέσσερις (4) ηµέρες για 9 µήνες. 
Το ποσοστό αποζηµίωσης των µαθητευοµένων ορίζεται στο εβδοµήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) επί του νόµιµου, νοµοθετηµένου, κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 22,83€, ήτοι 17,12€ και 
για τους άνω των 25 ετών 26,18 ήτοι 19,64. Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 
11€ ανά ηµέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14€ ανά ηµέρα εργασίας 
αντίστοιχα. Τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού-Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
ελληνικό δηµόσιο και καταβάλλονται από την Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ, Τοµέα Παιδείας / 
Ειδικός Λογαριασµός του ΥΠΠΕΘ στους µαθητευόµενους. Το υπολειπόµενο ποσό της 
αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων ασφαλιστικών εισφορών, 
καταβάλλεται µηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγµατοποιείται το 
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση 
στο ποσό των 9,35€ ανά ηµέρα εργασίας. 
Οι µαθητευόµενοι κατά το διάστηµα της «Εκπαίδευσης στο 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. 
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