
1. ;  

Είναι ζνα προαιρετικό ζτοσ ςπουδϊν, που πραγματοποιείται 1 θμζρα τθν εβδομάδα ςτο ςχολείο (ΕΠΑΛ/Εργαςτθριακό 
Κζντρο) και 4 θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτο χϊρο εργαςίασ. 

2.   κϊποιοσ την Τάξη Μαθητείας ;  

Προετοιμάηει τον νζο απόφοιτο του ΕΠΑΛ για τθν αγορά εργαςίασ, προςφζροντάσ του εργαςιακι εμπειρία και επιπλζον 
εφόδια. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακοφ Έτουσ – Τάξησ Μαθητείασ»  λαμβάνουν πτυχίο ειδικότθτασ, επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 5, μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ των προςόντων τουσ. 

3. μπορούν  ςτο Μεταλυκειακό ϋτοσ –  Τϊξη Μαθητεύασ;  

Ενιλικεσ, νζοι και νζεσ που ικανοποιοφν και τα τρία παρακάτω κριτιρια:  
α) είναι κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του 
Ν. 3475/2006 και  
β) βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ και  
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο ζτοσ θλικίασ. 

4.  και  μπορεύ κϊποιοσ να υποβϊλει αύτηςη;  

 Αιτιςεισ γίνονται ζωσ τθ Δευτζρα 6 Μαρτίου 2017 ςτα ΕΠΑΛ που κα λειτουργιςουν Τάξεισ Μακθτείασ, όπωσ φαίνεται 
και ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.  
 Συγκεκριμζνα για τθν Αττικι, θ Α’ φάςθ κα πραγματοποιθκεί ςε 27 ΕΠΑ.Λ και κα αφορά τισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ: 
α) Υπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, με 209 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 12 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ 
β) Τεχνικόσ Ηλεκτρολογικϊν Συςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων, με 52 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 4 ΕΠΑ.Λ. τθσ 
Αττικισ 
γ) Τεχνικόσ Οχθμάτων, με 57 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 4 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ 
δ) Τεχνικόσ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ, με 68 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 5 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ 
ε) Σχεδιαςτισ Δομικϊν Ζργων και Γεωπλθροφορικισ, με 36 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 2 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ 
ςτ) Τεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ, με 19 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 1 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ και 
θ) Βοθκόσ Νοςθλευτι με 78 προςφερόμενεσ κζςεισ ςε 6 ΕΠΑ.Λ. τθσ Αττικισ 
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5. Υπϊρχει  για τουσ μετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα;  

Στον μακθτευόμενο παρζχεται αμοιβι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο περί αποηθμίωςθσ και αςφάλιςθσ 

του Οδθγοφ Υλοποίθςθσ τθσ Τάξθσ Μακθτείασ.  Το ποςοςτό αποηθμίωςθσ ορίηεται ςτο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό 
(75%) επί του νόμιμου, νομοκετθμζνου, κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ (22,83€), 
δθλαδι 17,12€.  

6. Οι μαθητευόμενοι ϋχουν κϊλυψη;  

Οι μακθτευόμενοι από τθν πρώτθ θμζρα μακθτείασ αςφαλίηονται ςτο ΕΦΚΑ και τουσ παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ 

για όλο το διάςτθμα μακθτείασ, ενϊ υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ τόςο του κλάδου παροχών αςκζνειασ ςε είδοσ, όςο 
και του κλάδου παροχών αςκζνειασ ςε χριμα, ο δε χρόνοσ αςφάλιςισ τουσ είναι ςυντάξιμοσ. 

7. Ποιοσ ϋχει   για την υλοπούηςη του Προγρϊμματοσ;  

Τθν ευκφνθ τθν ζχει το ΕΠΑΛ και ο μακθτευόμενοσ εποπτεφεται από εκπαιδευτικό του ςχολείου και ςτο χϊρο εργαςίασ, 
αφοφ επιςκζπτεται τθν επιχείρθςθ ι τον οργανιςμό που ζχουν τοποκετθκεί οι μακθτζσ τουλάχιςτον μία φορά τον 
μινα  και όποτε παραςτεί ζκτακτθ ανάγκθ για επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

8.  ακολουθεύται ςτο Μεταλυκειακό Έτοσ –Τϊξη Μαθητεύασ;  

Εφαρμόηεται το δυικό ςφςτημα εκπαίδευςησ (μαθητείασ) με ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ εννζα (9) μινεσ και 
κα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευςη ςτο χώρο εργαςίασ, με «Πρόγραμμα εκπαίδευςησ ςτο χώρο εργαςίασ», 
διάρκειασ είκοςι οκτϊ (28) ωρών εβδομαδιαίωσ, επιμεριςμζνο ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ για 9 μινεσ, εξαιρουμζνων των 
εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίςθμεσ αργίεσ και του χρονικοφ διαςτιματοσ που ο εργοδότθσ παραμζνει κλειςτόσ. 
και β) μαθήματα Ειδικότητασ ςτη ςχολική μονάδα, με «Πρόγραμμα εργαςτηριακών μαθημάτων τησ ειδικότητασ» 
ςυνολικισ διάρκειασ διακοςίων τριών (203) ωρών, οι οποίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν απαραίτθτα.  Το πρόγραμμα 
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αυτό διδάςκεται μία (1) θμζρα τθν εβδομάδα για επτά (7) διδακτικζσ ώρεσ από εκπαιδευτικό προςωπικό του 
Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ςε ςχολικζσ μονάδεσ ΕΠΑ.Λ ι/και ςε Εργαςτθριακά Κζντρα (ΕΚ) 
αντίςτοιχα. 

9. Με ποιο/-α   επιλϋγονται μεταξύ των υποψηφύων το ποιοι θα φοιτόςουν 
τελικϊ ςτο Μεταλυκειακό ϋτοσ –  Τϊξη Μαθητεύασ;  

Προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν αποφοιτιςει κατά το πιο πρόςφατο ςχολικό ζτοσ ζναντι εκείνων 
παλαιότερων ςχολικϊν ετϊν. Μεταξφ υποψθφίων που ζχουν αποφοιτιςει το ίδιο ςχολικό ζτοσ προθγοφνται 
εκείνοι που ζχουν υψθλότερο βακμό Πτυχίου ειδικότθτασ. 

 

 

 


