
 

 

 
Θέμα: «Δνημέπωζη για ηο θεζμό ηηρ Μαθηηείαρ  και ππόζκληζη για διάθεζη 
θέζεων μαθηηείαρ ζηα ΔΠΑ. Λ.»  
 
   ηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πινπνίεζεο 
ηνπ Μεηαλςκειακού έηοςρ – Σάξη Μαθηηείαρ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Αζθάιηζεο  θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηνλ Οξγαληζκό Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, ζα 
εθαξκόζνπλ Πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο ζπλνιηθά γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη 
ζπνπδαζηέο ησλ δνκώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΠΑ. Λ. – 
ΔΠΑ. . – Ι.Δ.Κ.) αξκνδηόηεηάο ηνπο.  
Χο μαθηηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθόο ρξόλνο 
εναλλάζζεηαι κεηαμύ ρώξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο, ελώ ν 
καζεηεπόκελνο ζπλδέεηαη κε ύκβαζε Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδόηε, ιακβάλεη ακνηβή 
ή επίδνκα, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ο 
εξγνδόηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπόκελν εθπαίδεπζε ζην ρώξν 
εξγαζίαο ζύκθσλα κε θαζνξηζκέλν πξόγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην 
πξόγξακκα κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ 
θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν καζεηεπόκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε 
εηδηθόηεηα.  
Δηδηθόηεξα:  
Σν Μεηαιπθεηαθό έηνο- ηάμε καζεηείαο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑ. Λ. ) 
απεπζύλεηαη ζε απνθνίηνπο ΔΠΑ. Λ. , έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ εννέα ( 9) μήνερ θαη 
πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα εηδηθόηεηαο επηά (7 )ωπών ηελ εβδνκάδα 
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην 
ρώξν εξγαζίαο –καζεηεία ζε εξγαζηαθό ρώξν» δηάξθεηαο  είκοζι οκηώ (28) ωπών 
ηελ εβδνκάδα, επηκεξηζκέλεο ηζνκεξώο ζε ηέζζεπιρ (4) ημέπερ ζηνλ εξγνδόηε. Η 
καζεηεία νινθιεξώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε διακοζίων ηπιών (203) ωπών 
εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε εκαηόν πενήνηα έξι (156) 
ημεπών παξνπζίαο ζην ρώξν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δώδεθα (12) 
εκεξώλ θαλνληθήο άδεηαο πνπ δηθαηνύηαη ν καζεηεπόκελνο . 
Οη καζεηεπόκελνη ιακβάλνπλ εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ νξίδεηαη ζην 75% επί ηνπ 
λόκηκνπ λνκνζεηεκέλνπ θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζε 
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο». Από απηό ην 
πνζό ε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηδόηεζεο 
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αλαθέξεηαη ζε επηκέξνπο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Τινπνίεζεο ηεο καζεηείαο 
(Φ7/155762/Γ4/19-9-2018, ΦΔΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΔΚ 4501Β 12.10.2018, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Φ7/35243/Γ4/6-3-2019, ΦΔΚ 866Β 13.03.2019).  
Ο εξγνδόηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ζην ρώξν ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα, εθπαηδεπηή αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθήο 
εηδηθόηεηαο, ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό. Ο εξγνδόηεο, επίζεο 
έρεη ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
Ο αλώηαηνο αξηζκόο καζεηεπνκέλσλ αλά εξγνδόηε εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ 
εξγαδνκέλσλ όπσο απηόο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηήζηα θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ πξνο 
ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.  
 
Δηδηθόηεξα:  

1. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο θαλέλαλ εξγαδόκελν κπνξνύλ λα δέρνληαη έλα 
(1) καζεηεπόκελν  

2. Οη εξγνδόηεο πνπ απαζρνινύλ 1-10 άηνκα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο 
Μαζεηείαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 25% (1-2 άηνκα) ησλ εξγαδόκελσλ 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

3. Οη εξγνδόηεο πνπ απαζρνινύλ από 10 θαη πάλσ εξγαδόκελνπο κπνξνύλ λα 
δέρνληαη καζεηεπόκελνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 17% ησλ εξγαδόκελσλ 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε αλώηαην όξην ηα 40 άηνκα  

4. Οη εξγνδόηεο πνπ απαζρνινύλ πάλσ από 250 εξγαδόκελνπο κπνξνύλ λα 
δέρνληαη καζεηεπόκελνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 17% ησλ εξγαδόκελσλ 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε αλώηαην όξην ηα 40 άηνκα  

5. Σα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ 
ππνθαηαζηήκαηα κπνξνύλ λα δέρνληαη καζεηεπόκελνπο πνπ αληηζηνηρνύλ 
ζην 17% ησλ ππαιιήισλ.  

Η απνηύπσζε ησλ ζέζεσλ καζεηείαο πνπ επηζπκείηε λα πξνζθέξεηε ζα γίλεηαη 
κε ξεηή αλαθνξά ζηελ αληίζηνηρε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ νξγαληζκνύ ζαο.  
 

Οη εηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑ. Λ. πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ είλαη νη εμήο:  
1. Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ  
2. Τπάιιεινο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ  
3. Γξαθηθώλ Σερλώλ  
4. Σερληθόο Ηιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, 

Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ  
5.  Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο, Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ  
6. Βνεζόο Ιαηξηθώλ- Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ  
7. Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ  
8. Αηζζεηηθήο Σέρλεο 
9. Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή  
10. Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο 
11. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  
12. Σερληθόο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο  
13. Σερληθόο Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ 
14. Σερληθόο Ορεκάησλ  
15. Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο 
16. Βνεζόο Ννζειεπηή 
17. πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο- Απνθαηάζηαζεο  
18. Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ 
19. Σερληθόο Η/Τ θαη Γηθηύσλ Η/Τ 
20. Βνεζόο Φαξκαθείνπ  
21. Κνκκσηηθήο Σέρλεο 
22. Σερληθόο Θεξκηθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο 

Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ 



 

 

23. Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 
24. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ (Logistics) 
25. Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ  
26. Αξγπξνρξπζνρνΐαο 
27. Σερληθόο   δπζνπνηίαο 
28. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδύκαηνο 
29. Βνεζόο Οδνληνηερλίηε  

 
αο θαινύκε λα ζηεξίμεηε ην ζεζκό επελδύνληαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 
θαη θαηάξηηζε ελεκεξώλνληαο ηα κέιε ζαο θαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα ζαο, 
πξνζθέξνληαο ζέζεηο καζεηείαο θαη γηα ηελ επόκελε θάζε καζεηείαο.  
Καινύληαη νη δεκόζηνη θνξείο λα επηζπεύζνπλ ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θαη ηελ 
απνζηνιή ηνπο ειεθηξνληθά ζε ςεθηαθή κνξθή ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο 
mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr θαη mathiteia@oaed.gr  γηα ηνλ έγθαηξν 
πξνγξακκαηηζκό ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο.  
Οη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο καζεηείαο ζα δεισζνύλ θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε (portal) 
www.oaed.gr, ζην νπνίν ζα αλνίμεη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ε εηδηθή εθαξκνγή 
γηα ηε Μαζεηεία. Η ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε ζα μεθηλήζεη ζηηο 6/5/2019 ζηελ 
παξαπάλσ δηθηπαθή πύιε όπνπ ζα ππάξρεη αλαξηεκέλνο «Οδεγόο γηα ηελ ππνβνιή 
ζέζεσλ Μαζεηείαο» ελώ ζπγρξόλσο ζα ιεηηνπξγήζεη helpdesk ζην  11320 κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ καζεηείαο 
ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020.  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ ππεξεζία καο ζην 
24610 21161 ζηηο αξκόδηεο ππαιιήινπο θαη ζηνπο ππεύζπλνπο καζεηείαο ησλ 
Γεπηεξνβάζκησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο ηνπ θάζε λνκνύ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  
θαζώο θαη ηα ΔΠΑ. Λ. ηεο πεξηνρήο ζαο έηζη ώζηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο εηδηθόηεηεο 
πνπ ππάξρνπλ ζην θάζε ΔΠΑ. Λ.  
 
ΓΓΔ ΚΟΕΑΝΖ  
Ανδπέος Κπεούζα    2461351316 mail@gree.koz.sch.gr 
ΓΓΔ ΓΡΔΒΔΝΩΝ  
Απζενιάδηρ Αθανάζιορ   2462353147 mail@dide.gre.sch.gr 
ΓΓΔ ΦΛΩΡΗΝΑ  
Παππάρ Ηωάννηρ    2385054581 mail@dide.flo.sch.gr 
ΓΓΔ ΚΑΣΟΡΗΑ  
Μηηκίδηρ Παναγιώηηρ  2467055236 mail@dide.kas.sch.gr 
Γηα  πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε  λα επηζθεθζείηε  ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο 
ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.  
 https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias 
 https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/yliko-odigies 
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis 
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias 
θαζώο θαη ηελ πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε 
αξ. πξση. 53781/Τ1/05-04-2019 πνπ επηζπλάπηεηαη  

 
            

                                                                                                        Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
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