
 
 
 
Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει την  έναρξη του Μεταλυκειακού Έτους για την 
περίοδο 2021-2022. Στο  πλαίσιο αυτού, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν θέσεις μαθητείας σε 28 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης 
Μαθητείας.    
  
Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας:   

 εντάσσεται στο νέο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ν. 4763/2020) που στόχο έχει την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και την ανταπόκρισή της στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.    

 απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε αποφοίτους ΕΠΑΛ.    
 περιλαμβάνει: α) μαθητεία, με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας και β) εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες.    
 προϋποθέτει τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που 

αναλαμβάνουν να παρέχουν στους μαθητευόμενους μάθηση στο χώρο εργασίας, 
σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα 
μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε  εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για  
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.    

 επιδοτεί με 27,14€ το ημερομίσθιο των μαθητευόμενων (27,59€, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη), ενώ ο 
εργοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές και με το σύνολο 
της ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες κανονικής άδειας του μαθητευόμενου.   

 έχει μέγιστη διάρκεια 11 μηνών,  περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας, διάρκειας 7 
ωρών την εβδομάδα (πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα), 
και, παράλληλα, «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», διάρκειας 32 ωρών 
την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε 4 ημέρες στον εργοδότη. Η μαθητεία 
ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακών μαθημάτων και 156 
ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών 
κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος).   

Για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.    
 
Tέλος, προκειμένου να διαμορφώσουμε τη θέση των επιχειρήσεων για το Μεταλυκειακό 
Έτος – Τάξη Μαθητείας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε, μέχρι την Τετάρτη, 15 
Σεπτεμβρίου 2021, το σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα βρείτε εδώ.    
 
Η συμμετοχή σας και οι απαντήσεις σας μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διατύπωση 
τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων του ΣΕΒ για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 
Μαθητείας και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων.    
 
Τα στελέχη του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ είναι στη διάθεσή σας 
για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.    
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