
Η μαθητεία που απευθύνεται σε αποφοίτους μαθητές των ΕΠΑΛ έχει κάποιες διαφορές από τη μαθητεία του ΟΑΕΔ. 

Είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2016-2020 και μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι ενήλικοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ με 

απολυτήριο και πτυχίο ηλικίας μέχρι 24 και πρόσφατα και μεγαλύτεροι πάνω από 25 ετών σε ποσοστό το πολύ 15% 

του συνόλου των θέσεων (η αμοιβή των άνω των 25 ετών είναι λίγο μεγαλύτερη). 

Οι μαθητευόμενοι εργάζονται στις επιχειρήσεις  4 ημέρες την εβδομάδα από 7 ώρες κάθε ημέρα και 1 ημέρα 

παρακολουθούν 7ωρο εργαστήριο στο σχολείο 7 ωρών. Η μαθητεία διαρκεί 28 εβδομάδες. 

Ο μαθητευόμενος ανοίγει λογαριασμό σε Τράπεζα όπου κατατίθενται τα χρήματα από το ΕΣΠΑ (11€ μικτά) και από 

τον εργοδότη (9,35€ μικτά 3,23€ ασφάλιστρα και 6,12€ καθαρές αποδοχές). 

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός 

παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα: 

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο. 

2. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 

25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. 

Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα 

κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται 

προς τα πάνω. 

3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που 

αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, 

αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. 

4. Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν 

στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε 

περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Tα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 

17% των υπαλλήλων. 

Η) Για τους εργοδότες που πιστοποιούνται ως πάροχοι Μαθητείας στο χώρο εργασίας, μπορούν να θεσμοθετούνται 

βραβεία ή να παρέχονται κίνητρα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 

Θ) Ενθαρρύνεται η συνεργασία των εργοδοτών με τις εκπαιδευτικές δομές στο τμήμα της μάθησης που 

πραγματοποιείται σε αυτές ενδεικτικά μέσω της επίσκεψης ενός ειδικού ή/και μέσω της παροχής ενός 

μηχανήματος για ένα συγκεκριμένο μάθημα. 

Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο κάθε μαθητευόμενος να συνυπογράψει σύμβαση 

μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με τον εργοδότη που θα τον υποδεχθεί. Στη συνέχεια ο 

μαθητευόμενος προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα για να θεωρηθεί από τον Διευθυντή, 

δηλαδή μπορεί ο Διευθυντής ή η επιχείρηση να προτείνουν στον εργοδότη κάποιον μαθητή ή μαθητές και να                  

υπογραφεί σύμβαση (στην ουσία μια δήλωση ) με τον συγκεκριμένο μαθητή, ώστε ο μαθητής να πάει στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση.  

 


