Οι φορείσ του Ιδιωτικοφ Σομζα που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ Αττικισ προτείνεται πριν τθν αποςτολι τθσ
Απόφαςθσ να επικοινωνοφν με τισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ (Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) του ΤΠΠΕΘ ζτςι ϊςτε οι προςφερόμενεσ κζςεισ να μποροφν να αντιςτοιχοφν ςε
ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν απόφοιτοι ςτθν περιοχι. Ο πίνακασ 1 περιζχει τα ονόματα και τα τθλζφωνα
επικοινωνίασ των υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ τθσ μακθτείασ ανά Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.Όςον
αφορά ςτουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, εάν οι προςφερόμενεσ κζςεισ
μακθτείασ είναι ζωσ και 10 τότε οι ενδιαφερόμενοι φορείσ προτείνεται να επικοινωνοφν με τθν ΠΔΕ Αττικισ
(πίνακασ 1). τθν

περίπτωςθ που οι φορείσ δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και οι

προςφερόμενεσ κζςεισ υπερβαίνουν τισ 10, οι φορείσ μποροφν να επικοινωνοφν με το Σμιμα Γ’ τθσ Διεφκυνςθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του ΤΠΠΕΘ

ςτα τθλζφωνα 2103442478, 2103443306 ι ςτο mail:

depek_mathiteia@minedu.gov.gr(πίνακασ 1)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Ειδικότητεσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξησ Μαθητείασ ΕΠΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2018-19
1. Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτϊν
2. Τπάλλθλοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων
3. Γραφικϊν Σεχνϊν
4. Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και Σθλεπικοινωνιϊν
5. Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ, Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ
6. Βοθκόσ Ιατρικϊν –Βιολογικϊν Εργαςτθρίων
7. Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων
8. Αιςκθτικισ Σζχνθσ
9. Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι
10. Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ
11. Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
12. Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων και Γεωπλθροφορικισ
13. Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων
14. Σεχνικόσ Οχθμάτων
15. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ
16. Βοθκόσ Νοςθλευτι
17. υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ – Αποκατάςταςθσ
18. Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων και Καταςκευϊν
19. Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων Θ/Τ
20. Βοθκόσ Φαρμακείου
21. Κομμωτικισ Σζχνθσ
Πληροφορίεσ για τισ ειδικότητεσ του Μεταλυκειακοφ ζτουσ – Σάξη Μαθητείασ δίνονται ςτην ηλεκτρονική
διεφθυνςη http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Αναλυτικζσ πληροφορίεσ για την υλοποίηςη τησ Μαθητείασ
Ωσ μακθτεία ορίηεται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτο οποίο ο μακθςιακόσ χρόνοσ εναλλάςςεται μεταξφ χϊρου
εργαςίασ και εκπαιδευτικισ δομισ, ενϊ ο μακθτευόμενοσ ςυνδζεται με φμβαςθ Μακθτείασ με τον εργοδότθ,
λαμβάνει αμοιβι ι επίδομα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και ζχει αςφαλιςτικι κάλυψθ. Ο εργοδότθσ
αναλαμβάνει να παράςχει ςτον μακθτευόμενο εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, ςφμφωνα με κακοριςμζνο
πρόγραμμα, το οποίο, ςε ςυνδυαςμό με το πρόγραμμα μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι δομι, οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ
των γνϊςεων και δεξιοτιτων που απζκτθςε ο μακθτευόμενοσ και οδθγεί ςε ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα.
Ειδικότερα:
Σο Μεταλυκειακό ζτοσ – τάξη μαθητείασ των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευκφνεται ςε αποφοίτουσ
ΕΠΑ.Λ., ζχει διάρκεια 9 μθνϊν και περιλαμβάνει εργαςτθριακά μακιματα ειδικότθτασ διάρκειασ 7 ωρϊν τθ
εβδομάδα, που πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο και παράλλθλα «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ –
μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο» διάρκειασ 28 ωρϊν τθν εβδομάδα, επιμεριςμζνεσ ςε τζςςερισ θμζρεσ, ςτον
εργοδότθ.
την εφαρμογή τησ Μαθητείασ από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων είναι ςθμαντικό να
γνωρίηετε τα εξισ:
Οι μακθτευόμενοι λαμβάνουν θμεριςια αποηθμίωςθ, που ορίηεται ςτο 75% επί του νομίμου νομοκετθμζνου
κατϊτατου ορίου του θμερομίςκιου ανειδίκευτου εργάτθ ςε όλθ τθ διάρκεια του «Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ
ςτο χϊρο εργαςίασ». Από αυτό το ποςό θ χρθματικι επιβάρυνςθ του εργοδότθ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ
ανζρχεται ςτο ποςό των 9,35€ ανά θμζρα μακθτείασ.
Θ Μακθτεία επιδοτείται από Εκνικοφσ και Κοινοτικοφσ πόρουσ, ζτςι ϊςτε να καλφπτεται μζροσ του μιςκολογικοφ
κόςτουσ των μακθτευόμενων. Θ επιδότθςθ δεν καταβάλλεται για τισ θμζρεσ τθσ κανονικισ άδειασ, αςκζνειασ,
δϊρων και λοιπϊν επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν). τισ περιπτϊςεισ κανονικισ άδειασ οι
εργοδότεσ υποχρεοφνται να καταβάλουν ολόκλθρο το προβλεπόμενο θμερομίςκιο ςτουσ μακθτευόμενουσ. τισ
περιπτϊςεισ απουςίασ λόγω αςκζνειασ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 657-658 του Α.Κ.
Οι θμζρεσ άδειασ που δικαιοφνται ςυνολικά οι μακθτευόμενοι για τζςςερισ θμζρεσ τθν εβδομάδα με εφτάωρθ
απαςχόλθςθ είναι ςυνολικά 12 θμζρεσ κανονικισ άδειασ.
Ο εργοδότθσ πρζπει να διακζτει τισ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ για τθν εκπαίδευςθ ςτο χϊρο του ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα , τα κατάλλθλα μζςα και τον κατάλλθλο εξοπλιςμό .Ο εργοδότθσ, επίςθσ, μεριμνά για τθν
τιρθςθ των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ που προβλζπονται για τθν προςταςία των εργαηομζνων.
Ο ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτευομζνων ανά εργοδότθ εξαρτάται από τον αρικμό των εργαηομζνων, όπωσ αυτόσ
παρουςιάηεται ςτθν ετιςια κατάςταςθ προςωπικοφ προσ τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.
Ειδικότερα:
1. Οι ατομικζσ επιχειριςεισ, χωρίσ κανζναν εργαηόμενο, μποροφν να δζχονται ζνα (1) μακθτευόμενο.
2. Οι εργοδότεσ που απαςχολοφν 1-10 άτομα μποροφν να προςφζρουν κζςεισ Μακθτείασ που αντιςτοιχοφν ςτο
25% (1-2 άτομα) των εργαηόμενων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Ειδικότερα για εργοδότεσ που απαςχολοφν 1-5 άτομα
το αποτζλεςμα τθσ ποςόςτωςθσ ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ για εργοδότεσ που απαςχολοφν από 6-10
άτομα τα αποτελζςματα τθσ ποςόςτωςθσ ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα πάνω.
3. Οι εργοδότεσ που απαςχολοφν από 10 και πάνω εργαηόμενουσ μποροφν να δζχονται μακθτευόμενουσ που
αντιςτοιχοφν ςτο 17% των εργαηομζνων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με ανϊτατο όριο τα 40 άτομα ςε κάκε περίπτωςθ,
αν ο αρικμόσ που προκφπτει από τθν ποςόςτωςθ είναι μεγαλφτεροσ.
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4. Οι εργοδότεσ που απαςχολοφν πάνω 250 εργαηόμενουσ μποροφν να δζχονται μακθτευόμενουσ που
αντιςτοιχοφν ςτο 17% των εργαηομζνων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ανά υποκατάςτθμα με ανϊτατο όριο τα 40 άτομα
ςε κάκε περίπτωςθ, αν ο αρικμόσ που προκφπτει από τθν ποςόςτωςθ είναι μεγαλφτεροσ.
Παράλλθλα, οι προςφερόμενεσ κζςεισ μακθτείασ κα δθλωκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ (portal) www.oaed.gr. Θ
θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ξεκίνθςε ςτισ 15/5/2018ςτθν παραπάνω διαδικτυακι πφλθ όπου υπάρχει αναρτθμζνοσ
«Οδθγόσ για τθν υποβολι κζςεων Μακθτείασ» ενϊ ςυγχρόνωσ λειτουργείhelpdesk ςτο 11320 μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ προςφερόμενων κζςεων μακθτείασ ςχολικοφ ζτουσ 2018-19.
ε κάκε περίπτωςθ θ ορκι υλοποίθςθ των προγραμμάτων Μακθτείασ απαιτεί τθν εφαρμογι ςυνολικά του
νομικοφ πλαιςίου που καλφπτει τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα και για το οποίο κα ενθμερωκείτε λεπτομερϊσ
πριν τθν ζναρξι τουσ.
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΜΑΘΘΣΕΙΑ ΑΝΑ Π.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ Δ/ΝΕΙ ΕΚΠ/Η ΕΛΛΑΔΟ
ΕΠΩΝΤΜΟ
Ιωαννίδου
Αμανατίδου
Χαλκιόπουλοσ
Μανουςαρίδθσ
Λαςκαρίδθσ
πυρόπουλοσ
Tριανταφφλλου
Μπζλλοσ
Κοκκάρα
Παχι
ΜΠΑΛΟΜΠΑ
ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ
ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΚΘ
ΦΕΛΕΚΘ
Βλαχοκυριάκου
Mιτςιου
ταματάκθσ
Σρυφωνοποφλου
Βλάχου
Σοφτςθσ
Παπαποςτόλου

ΟΝΟΜΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
ΠΔΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
Καλλιόπθ
2531083562
pdeamthr@minedu.gov.gr
ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ
Παναγιϊτα
2106450204
mail@attik.pde.sch.gr
Κωνςταντίνοσ 2106450204
mail@attik.pde.sch.gr
Θλίασ
2106450204
mail@attik.pde.sch.gr
ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
Ιγνάτιοσ
2251048167
ignatislask@sch.gr
ΠΔΕ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
Απόςτολοσ
2610465829
apspirop@upatras.gr
ΠΔΕ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ευαγγελία
2461021161
mail@dmaked.pde.sch.gr
ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΤ
Χριςτοσ
2651083980
xrbellos@sch.gr
ΠΔΕ ΘΕΑΛΙΑ
Άννα
2410539220
annkokkara@gmail.com
ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
Όλγα
2661082118
mail@ionion.pde.sch.gr
ΠΔΕ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
2310889936
panbalompa@sch.gr
ΧΡΤΘ
6955421351,
mathiteia@sch.gr
2310889936,
ΘΕΟΛΟΓΘ
2310889936
thgiannoulakis@sch.gr
ΙΩΑΝΝΘ
2310889936
giannisfelekis@gmail.com
ΠΔΕ ΚΡΗΣΗ
Φωτεινι
2810302455
ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr
ΠΔΕ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
Ευαγγελία
2281080017
mail@naigaiou.pde.sch.gr
Κοςμάσ
2281080017
mail@naigaiou.pde.sch.gr
ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Φιλιϊ
2710230237
ftriph@pdepelop.gr
Βαςιλικι
2710230116
vlachou@pdepelop.gr
ΠΔΕ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Λεωνίδασ
2231066151
mail@stellad.pde.sch.gr
πφροσ
2231066151
mail@stellad.pde.sch.gr
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