για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.,
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και ΓΕΛ με πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
 Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο Ε.Κ. ή στο
ΕΠΑ.Λ. (7 ώρες - 1 ημέρα/εβδομάδα)
 Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα
μάθησης στον εργασιακό χώρο, είναι διάρκειας
οκτώ (8) ωρών ημερησίως (4 ημέρες/εβδομάδα.)
Σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας κάθε ειδικότητας
Το πρόγραμμα του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”
έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες

 Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ.,
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (και ισότιμοι τίτλοι)
 Κάτοχοι απολυτήριου ΓΕΛ και πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
Προϋπόθεση: Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή του και σε όλη τη
διάρκεια του προγράμματος.

 Ο Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
 Η Ηλικία του Υποψηφίου
 Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της
αίτησης από την ημερομηνία απόκτησης του
πτυχίου του υποψηφίου

 Φορείς του Δημοσίου Τομέα
 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
Εξαιρούνται οι φορείς προσωρινής απασχόλησης, τα νυχτερινά κέντρα,
παροχής καθαριότητας και φύλαξης, τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
και οι επιχειρήσεις για τις οποίες οι οικίες σχολικές μονάδες δηλώνουν
αδυναμία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης στον εργασιακό χώρο.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)
επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο
Υπουργείο. (30,26€ από 01 Μαΐου 2022)

 Η αποζημίωση καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας

Στους μαθητευόμενους κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης
στον εργασιακό χώρο», παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ο δε
χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

 Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη μηνιαίως
(5,60€ για ιδιώτη στην απλή κατηγορία από 01 Ιουνίου 2022)

Μεταλυκειακό Έτος
Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
 Αναβάθμιση πτυχίου
 Εργασιακή εμπειρία
 Επιδότηση
 Ασφαλιστική κάλυψη
 Συντάξιμος
χρόνος
[Μαγνητίστε την προσοχή
του αναγνώστη
σας με μια εξαιρετική
παράθεση από το έγγραφο ή χρησιμοποιήστε αυτόν το χώρο για να
δώσετε έμφαση σε ένα κύριο σημείο. Για να τοποθετήσετε αυτό το
πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στη σελίδα, απλώς σύρετέ το.]

Με την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράμματος Μαθητείας
οι απόφοιτοι αναβαθμίζουν
το Πτυχίο Ειδικότητάς τους
σε επίπεδο 5, μετά από επιτυχείς
εξετάσεις πιστοποίησης που
διενεργούνται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
Νομού Τρικάλων περιόδου 2022-2023
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Γραφικών Τεχνών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Κομμωτικής Τέχνης
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Η Ειδικότητα θα λειτουργήσει εφόσον
εκδοθεί Οδηγός Κατάρτισης)

Ευάγγελος Μπουρσιάνης
Υπεύθυνος Μαθητείας ΔΔΕ Τρικάλων
2431046429
grethtrik@dide.tri.sch.gr

