
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. 

Τμήμα Β’ Σύνδεσης  της  Ε.Ε.Κ & Δ.Β.Μ. με την Αγορά Εργασίας 

 

Πριν ξεκινήσεις τις διαδικασίες για τη συμμετοχή σου 
στο πρόγραμμα μαθητείας, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να 
απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Έχεις απολυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑΛ; 

 Είσαι πρόθυμος/η να αποκτάς και να εφαρμόζεις κα-
θημερινά καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες; 

 Είσαι πρόθυμος/η να συνεργάζεσαι με άλλους για την 
εκτέλεση των καθηκόντων σου; 

 Είσαι πρόθυμος/η να αξιολογείσαι συστηματικά και 
να επεξεργάζεσαι σχόλια για τη βελτίωση της απόδο-
σής σου; 

 Είσαι πρόθυμος/η να εργαστείς με ζήλο στην προοπτι-
κή μίας μόνιμης θέσης εργασίας; 

 Είσαι πρόθυμος/η να λαμβάνεις καθημερινά οδηγίες 
και να τις εφαρμόζεις στα πλαίσια της επαγγελματικής 
σου κατάρτισης; 

 Είσαι διατεθειμένος/η να εφαρμόσεις ότι έμαθες στο 
ΕΠΑΛ και να αναβαθμίσεις τα προσόντα σου; 

 Έχεις εργαστεί προηγουμένως μέχρι σήμερα; 

 Είσαι πρόθυμος/η να εφαρμόζεις καθημερινά κανόνες 
εργασιακής συμπεριφοράς;  

 Είσαι πρόθυμος/η να τηρείς καθημερινά ένα εργασια-
κό ωράριο; 

Αν έχεις απαντήσει 

1-5 ΝΑΙ: Θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθείς περισσότερο, 
ώστε να λάβεις υποστηρικτική καθοδήγηση πριν τη συμ-
μετοχή σου. 

6-7 ΝΑΙ: Είσαι μερικώς έτοιμος/η για να απασχοληθείς 
σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Σχήματος Μαθητείας. 
Παρ’ όλα αυτά μπορείς να ενημερωθείς περισσότερο για 
λεπτομέρειες του προγράμματος πριν τη συμμετοχή 
σου. 

8-10 ΝΑΙ: Είσαι επαρκώς έτοιμος/η για να απασχολη-
θείς σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Σχήματος Μαθητείας 
καταθέτοντας την αίτηση συμμετοχής σου. 

Είσαι έτοιμος για τη μαθητεία;  
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο  

για υποψήφιους μαθητευόμενους  

Το Μεταλυκειακό έτος –Τάξη μαθητείας στην Ελλάδα 
αποτελεί ένα  σχήμα μαθητείας που συνδυάζει την 
εκπαίδευση στο σχολείο με την κατάρτιση στον εργα-
σιακό χώρο σε συγκεκριμένη ειδίκευση. 

Η μαθητεία ρυθμίζεται από τη νομοθεσία και βασίζε-
ται σε γραπτή  Σύμβαση Μαθητείας που υπογράφεται 
ανάμεσα στον μαθητευόμενο και τον εργοδότη και 
θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ. Η σύμβαση 
προβλέπει την αμοιβή και την απαιτούμενη για 
τον/την μαθητευόμενο/η ασφάλιση. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου μαθητείας, ακο-
λουθεί το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποί-
ησης και οι εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ, 
που οδηγούν στην αναβάθμιση του πτυχίου σου σε 
επίπεδο 5. 

Γιατί να επιλέξω τη μαθητεία;  

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες 

πληροφορίες; 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μεταλυ-
κειακό Έτος—Τάξη Μαθητείας, αλλά και τις ημερομη-
νίες αιτήσεων, μπορείς να λάβεις από : 

 Το ΕΠΑΛ της περιοχής σου 

 Τον Υπεύθυνο Μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σου 

 Τον Συντονιστή Μαθητείας της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της πε-
ριοχής σου 

 Για θέματα διάθεσης θέσεων: Τμήμα B’ Σύνδεσης 
της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας τηλ. 
210-3442323 - 210-3442803 - 210-3442926  

(dpd-vetlabor@minedu.gov.gr)  

 Για θέματα υλοποίησης: Τμήμα B’ Οργάνωσης & 
Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους -  Τάξη Μαθη-
τείας  τηλ. 210-3442478,     210 –  3442275 

(mathiteia_deek@minedu.gov.gr)  
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Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας 

αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνε-

ται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.  

Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται 

να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, ενώ η περίοδος μάθησης στον 

εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτω-

βρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.   

Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη  συμπλήρωση 

των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των 

ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτά καθορίζο-

νται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Η κατανομή 

μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθη-

σης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτι-

σης κάθε ειδικότητας.  

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 

ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετη-

μένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευ-

του εργάτη, ήτοι 30,26€ ανεξαρτήτως ηλικίας, ή όπως θα τρο-

ποποιείται με βάση την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. 

Οι μαθητευόμενοι, κατά το διάστημα του «Προγράμματος 

μάθησης σε εργασιακό χώρο», δικαιούνται 12 ημέρες Κανονι-

κή Άδεια και υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου 

παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών 

ασθένειας σε χρήμα.  

Ο δε χρόνος ασφάλισής είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλο-

νται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επι-

κουρικής σύνταξης. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και μετά από την 

επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης αναβαθ-

μίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5. 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ—ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-23  

 Αισθητικής Τέχνης  

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 

 Βοηθός Νοσηλευτή 

 Βοηθός Οδοντοτεχνίτη 

 Βοηθός Φαρμακείου 

 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  

 Γραφικών Τεχνών 

 Κομμωτικής Τέχνης 

 Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης 

 Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματι-
σμού 

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσε-
ων και Δικτύων 

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημά-
των, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

 Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-
σκευών 

 Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών 

 Τεχνικός Οχημάτων 

 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
( Logistics) 

 

Οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα στο Εργα-

στηριακό Κέντρο ή στο Σχολικό Εργαστήριο του ΕΠΑΛ μία 

φορά την εβδομάδα για 7 ώρες, ενώ τις υπόλοιπες 4 

ημέρες της εβδομάδας υλοποιούν τη μαθητεία στον φο-

ρέα υλοποίησης του προγράμματος του Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σύστημα Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που: 

 έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση και έχουν στην κατοχή τους Απο-
λυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑ.Λ ή ισότιμο  

 δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμ-
μα μαθητείας 

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα μαθητείας. 

Εισαγωγικά 
Πώς είναι οργανωμένο το Σύστημα 

Μαθητείας; 

Ποιες ειδικότητες υλοποιούνται σε 

προγράμματα μαθητείας;  

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή;  

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ  

Αναβάθμιση πτυχίου,  Εργασιακή 

εμπειρία, Επιδότηση, Ασφάλιση,  

Συντάξιμος χρόνος ασφάλισης, 

Αναβολή στράτευσης…... 


