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Βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο 

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» 
 

Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία 

σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να 

διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής 

Μαθητείας:  

1. Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας (ΚΥΑ 26385/16-02-

2017, Β’491), όπως αυτό έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ. 

2. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία 

θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του 

«Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η 

Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, 

το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευόμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και 

του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα 

Μάθησης στον χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών 

μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και 

ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και 

αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να 

καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, β) να ακυρωθεί 

με απόφαση του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από σχετική ενημέρωση από τον 

Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., 

ο οποίος είναι αρμόδιος για την  παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης 

στο χώρο εργασίας. 

3. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος 

αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο 

εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση 

του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος 

συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

4. Την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας πραγματοποιούν τα 

Επιμελητήρια και οι κλαδικοί Φορείς  σύμφωνα µε το πρόγραμμα  που εκπονεί ο ΟΑΕΔ από 

κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών πραγματοποιούνται ταχύρρυθμα σεμινάρια και αξιοποιούνται οι τοπικές δομές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών στο 

χώρο εργασίας.  

5. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο 

του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.  

6. Ο εργοδότης 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. 

7. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα 

και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον. 

8. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. για την υλοποίηση του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές 

του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον μαθητευόμενο 

εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.  
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9. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση 

της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, ήτοι: α) Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης 

Μαθητευόμενου, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο 

τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργοδότη και 

αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση 

καταβολής της επιδότησης του προγράμματος, β) Ημερολόγιο Μάθησης που συμπληρώνεται 

σε καθημερινή βάση από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου 

εργασίας που τον επιβλέπει και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στο ΕΠΑ.Λ.. Με αυτό το έντυπο 

ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός του  ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., καθώς και γ) κάθε άλλο 

έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους. 

10.  Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία 

Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας»,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την 

έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που 

απασχολεί. 

11.  Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την 

εκπαίδευσή του στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. 

 

Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη  

του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» 
 

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» 

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

ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€. Τα 11€ επιδοτούνται από 

πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020  και  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται από  την Επιτελική Δομή 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 «Εκπαίδευση στον χώρο 

εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 

Μαθητείας».  

Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων 
τηρούνται τα παρακάτω: 
 Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια 

«Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» μαθητευομένων, τόσο στη σχολική μονάδα όσο και 

στον εργοδότη. 

 Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας/Ειδικός 

Λογαριασμός) ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − 

Μαθητείας στον εργασιακό χώρο».  

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου 

Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο 

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ 

(ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι 

εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το απογραφικό δελτίο κάθε 

μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες 

διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.  
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 Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους 

παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995, καθώς και 

την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι ασφαλιστικές εισφορές των 

μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής: 

Βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν: 

Επαγγελματικός κίνδυνος + 1% 

Βαρέα και ανθυγιεινά           + 3,6% 

Ε.Φ.Κ.Α.                                         + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά) 

 

Οι μαθητευόμενοι 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 οι εισφορές στο ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου  

υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών. Προκειμένου να υποβάλλονται οι ΑΠΔ 

(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και δεδομένου ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

του ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητευομένων,  πρέπει να 

αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των αποδοχών. Όπου υπάρχουν Ταμεία 

Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, ο εργοδότης ή/και ο μαθητευόμενος μετά από σχετική 

συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία. 

 Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΕΦΚΑ, τόσο του 

εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου  υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, οι 

επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων  για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας 

− Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται  ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€ 

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές 
17,12/2 = 8,56€  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

Ε.Φ.Κ.Α. 34,10% ------ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83% 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ -------- ------ 

ΔΛΟΕΜ -------- ------ 

ΛΠΕα Α.Ε 0,15% ------ 

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% ------ 

ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ------ 1,00% 

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) ------ 0,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 37,78% 3,28% 

         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,06% 
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Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€ 

Εισφορές  μαθητευόμενου 8,56€ x 3,28% = 0,28€ 

Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€ 

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον 

μαθητευόμενο 
17,12€ - 0,28€ = 16,84€ 

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της 
επιδότησης 

17,12€ (ημερομίσθιο) + 3,23€ (ασφαλιστικές 

εισφορές) – 11€ (επιδότηση) = 9,35€ 

 

Οι ανωτέρω πίνακες ισχύουν κατά την έκδοση της παρούσας Απόφασης και δύναται να 

τροποποιούνται κατά την κείμενη νομοθεσία. 

 Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές  σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

  Ανά έτος 
Ανά 

μήνα 

για 3 

μήνες 

για 6 

μήνες 

για 9 

μήνες 

Για 4 ημέρες «Εκπαίδευσης στον χώρο 

εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό 

χώρο» την εβδομάδα 

16,00 1,33 3,99 7,98 11,97 

 

 Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, 

ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις 

περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το 

προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω 

ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. 

 Οι εργοδότες, που απασχολούν για την «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία 

στον εργασιακό χώρο» μαθητευόμενους-αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. όπου 

φοιτά κάθε μαθητευόμενος πρωτότυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 

Μαθητείας. Το ως άνω παραστατικό θα πρέπει να αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. έγκαιρα μετά από την 

λήξη κάθε μήνα, να πρωτοκολλείται και να φυλάσσεται από αυτό. Στον εργοδότη φυλάσσεται 

αντίγραφο του μηνιαίου παρουσιολογίου «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας».  

 Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που 

εποπτεύουν κάθε τάξη μαθητείας καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων σε 

πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται 

από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων αποτελεί η 

συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου  εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ 

και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου 

συμμετεχόντων ΕΚΤ.  

 Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη  ελέγχεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προθεσμίες.  


