
«Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» 

Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας»,  αποτελεί 

«Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»  ανήκει στο μη τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και  είναι προαιρετικό. 

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι 

και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια: 

α) Είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου 

σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006  

β)Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης  

γ) Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας. 

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα 

πραγματοποιηθούν: 

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό 

μάθημα ειδικότητας)» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) 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 - Μαθητεία σε 

εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, 

επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες, 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. 

Οι μαθητευόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της 

μαθητείας αξιολογούνται βάση των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν 

σε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

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.  

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, 

κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) 

δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση. 

Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

μέσω των Δ.Δ.Ε. στους μαθητές μόνο μέσω e-banking. 

 

 


