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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤO
«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

To 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού Έτουςτάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως προβλέπουν οι σχετικές Υπουργικές
αποφάσεις (ΦΕΚ 1371/17-5-2016 τ. Β’ και ΦΕΚ 3529/01-11-2016 τ. Β’) , λαμβάνει την
πρωτοβουλία να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υλοποιηθεί το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Ως Μαθητεία
ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου
εργασίας και εκπαιδευτικής δομής Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις
του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων.
Για το 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:
α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Τεχνικός Οχημάτων, δ) Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής.
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, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα
(ΕΚ).
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο
κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.
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.

Ο μαθητευόμενος λαμβάνει αμοιβή, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, έχει ασφαλιστική
κάλυψη και στο τέλος του παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.
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.
Η σύνδεση της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η κάλυψη των
μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε μεσαία στελέχη που διαθέτουν επαρκή θεωρητική και
εργαστηριακή γνώση ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ρυθμού αλλαγών της
τεχνολογίας αποτελούν μέρος των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
Γενικά
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη
δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της
μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.
Ειδικότερα το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει πλέον δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»
και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό. Δικαίωμα εγγραφής στην "Τάξη
Μαθητείας" έχουν όσοι:
1. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 και του Ν.
3475/2006
2. Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
3. Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας
Σημειώνεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό
σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής
δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό Μαθητείας µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή
ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία
υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην
εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση,
σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην
εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο
μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού έτους
- 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)

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.
Για την επιμόρφωση των «εκπαιδευτών στην επιχείρηση» προβλέπεται να υλοποιηθούν ειδικά επιμορφωτικά
προγράμματα. 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.
5.
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.
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.
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.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης
της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή και κάθε άλλο έγγραφο που
προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους).
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
10. 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
2.

6.
7.

8.

9.

Αμοιβή
Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - 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 συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που
θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο
χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» θα είναι 9,35€. Το ποσό της επιδότησης έχει
οριστεί για το πρόγραμμα 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.
Συγκεκριμένα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ημερομίσθιο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
22,83€ x 75% = 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές
Εισφορές εργοδότη
Εισφορές μαθητή
Σύνολο εισφορών
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της
επιδότησης





17,12/2 = 8,56€
8,56€ x 37,78% = 3,23€
8,56€ x 3,28% = 0,28€
3,23€ + 0,28€ = 3,51€
17,12€ - 0,28€ = 16,84€
17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον 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. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν οι
ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την
ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των
πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές,
δηλαδή 8,56€. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. 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.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί
πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4:
Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να
καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως
ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Το 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» εκφράζει την επιθυμία να συνεργαστεί με επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού
Τομέα στην ένταξη και ενεργοποίηση των μαθητών μας στην αγορά εργασίας. Αν προτίθεστε θετικά σας
παρακαλούμε αναφέρετε τις ειδικότητες και τον αριθμό των ασκουμένων που επιθυμείτε να
απασχολήσετε . Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως μέχρι την 25-1-2017 .

-

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2243029600.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

