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Εισαγωγή  
Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται στο εξής ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» 

αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα 

Μαθητείας στον χώρο εργασίας».  

Στο Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. εγγράφεσαι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου 

εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχεις ξεκινήσει πρακτική άσκηση ή δεν έχεις απαλλαγεί από 

αυτή σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ όπως κάθε φορά αυτός ισχύει. Η 

συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες 

κατάρτισης στο ΙΕΚ  και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. 

 

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της «Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν: 

 

Α. «Πρόγραμμα μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας εκατόν ενενήντα 

δύο (192) ωρών οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα.  Το πρόγραμμα αυτό 

διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για οκτώ  (8) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτές του 

ΙΕΚ.  

Β. «Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας», συνολικής διάρκειας επτακοσίων 

εξήντα οκτώ  (768) ωρών  επιμερισμένο σε   τριάντα δύο (32) ώρες  εβδομαδιαίως και  σε 

τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των  επίσημων  αργιών και του χρονικού 

διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο 

χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα εργασίας.  

 

Δικαιώματα μαθητευομένων  
 

Ως μαθητευόμενος έχεις τα   ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Σου  παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο περί 

αποζημίωσης και ασφάλισης των μαθητευομένων του παρόντος. 

2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 − 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση 

απουσίας λόγω ασθενείας.  

3. Δικαιούσαι, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1346/1983, όπως ισχύει.  

4. Δικαιούσαι εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία σε  οδηγεί σε 

συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.  

5. Δικαιούσαι παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 

πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του ΥΠΠΕΘ ή/και του 

Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα. 

6. Έχεις δικαίωμα να ενημερώνεσαι σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Έχεις 

δικαίωμα να αναφέρεις στον Δ/ντή ή στον υπεύθυνο εκπαιδευτή του  ΙΕΚ τη μη τήρηση 

των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και της εργατικής νομοθεσίας.  

7. Για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΙΕΚ μπορείς  να 

ζητήσεις τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στον εργοδότη και την τοποθέτησή σου 

σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος. 
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Υποχρεώσεις μαθητευομένων  
Ως μαθητευόμενος έχεις τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

1. Οφείλεις να παρακολουθείς το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ» και παράλληλα, να 

συμμετέχεις στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». 

2. Οφείλεις να συνυπογράψεις τη Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη. 

3. Οφείλεις να εκτελείς κάθε εργασία που σου αναθέτει ο υπεύθυνος για σένα 

Εκπαιδευτής στο ΙΕΚ και ο υπεύθυνος Εκπαιδευτής στον χώρο εργασίας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας».  

4. Οφείλεις να τηρείς  τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη.  

5.  Οφείλεις να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας».  

6. Οφείλεις να έχεις εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον.  

7. Οφείλεις να σέβεσαι την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη. 

8. Οφείλεις να συνεργάζεσαι αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη. 

9. Οφείλεις να μην δημιουργείς προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες του εργοδότη.  

10. Οφείλεις να ενημερώνεις έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΙΕΚ σε περίπτωση που 

δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία σου με τον εργοδότη.  

11. Οφείλεις να προσκομίζεις, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις 

για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνεις έγκαιρα τα έντυπα 

Μαθητείας (Ημερολόγιο Μάθησης, Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Μαθητείας) σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή στον χώρο εργασίας και τον Εκπαιδευτή 

του ΙΕΚ. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που 

απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι 

άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από 

ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

12. Οφείλεις να τηρείς τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών για το «Πρόγραμμα 

Μαθητείας στο ΙΕΚ» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού 

ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού 

από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%. Το όριο 

απουσιών του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που αναφέρονται 

στην παράγραφο : «Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη» του 

παρόντος. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου ο μαθητευόμενος χάνει την 

ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ ενημερώνεται 

άμεσα ο μαθητευόμενος, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για 

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.  

 

Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη  
 

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων  ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη (22,83€ για τους κάτω των 25 ετών και 26,18€ για τους άνω των 25 

ετών), δηλαδή 17,12€ και  για τους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους άνω των 25 

ετών. Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11€ ανά ημέρα εργασίας και για τους 
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άνω των 25 ετών 14€ ανά ημέρα εργασίας. Τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από 

πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020  που  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται από  την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ στους μαθητευόμενους. Το 

υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών 

εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το 

πρόγραμμα «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας» του «Προγράμματος  Μαθητείας 

ΙΕΚ» και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα εργασίας. 

 

Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των 
μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω: 
 
 Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια 

«Μαθητείας» μαθητευομένων, τόσο στο ΙΕΚ όσο και στον εργοδότη. 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του 

Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης 

Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το 

απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού 

Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο 

αρχείο του εργοδότη ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.  

 Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και 

τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

2335/1995, καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι 

ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής: 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΕΦΚΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

Ε.Φ.Κ.Α.(Κλάδος Κύριας 
Σύνταξης) 20%   ------ 

ΕΤΕΑΕΠ  (Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης)  7%* ------ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

7,10% 
(6,45% ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ+ 
0,65% ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ) …….. 

ΟΑΕΔ   

ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83% 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ -------- ------ 

ΔΛΟΕΜ -------- ------ 

ΛΠΕα Α.Ε 0,15% ------ 

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% ------ 
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Βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν: 

Επαγγελματικός κίνδυνος + 1% 

Βαρέα και ανθυγιεινά           + 3,6% 

Ε.Φ.Κ.Α.                              + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά) 

 

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μαθητείας στον χώρο εργασίας», 

υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του 

κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι 

καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

Επισημαίνεται ότι οι εισφορές στο ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου  

υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών. Προκειμένου να υποβάλλονται οι 

ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και δεδομένου ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα του ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητευομένων,  

πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των αποδοχών. Όπου υπάρχουν 

Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, ο εργοδότης ή/και ο μαθητευόμενος μετά 

από σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία. 

 Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΕΦΚΑ, τόσο 

του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου  υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών 

αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων  για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης 

στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται  ως εξής: 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€ 

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται 

οι ασφαλιστικές εισφορές 
17,12/2 = 8,56€  

Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€ 

Εισφορές μαθητευόμενου 8,56€ x 3,28% = 0,28€ 

Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€ 

ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ------ 1,00% 

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) ------ 0,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 37,78% 3,28% 

         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  41,06% 

 
* Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016,  η συνολική εισφορά επικουρικής 
ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1.6.2016 έως 31.5.2019 σε 
ποσοστό 7%, για την περίοδο από 1.6.2019 έως 31.5.2022 σε ποσοστό 6,5% και από  
1.6.2022 σε ποσοστό 6%.   
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Καθαρό εισπραττόμενο ποσό 

από τον μαθητευόμενο 
17,12€ - 0,28€ = 16,84€ 

Επιβάρυνση του εργοδότη, 

αφαιρούμενης της επιδότησης 

17,12€ (ημερομίσθιο) + 3,23€ 

(ασφαλιστικές εισφορές) – 11€ 

(επιδότηση) = 9,35€ 

 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ  ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

Ημερομίσθιο 26,18€ x 75% = 19,64€ 

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται 

οι ασφαλιστικές εισφορές 
19,64/2 = 9,82€  

Εισφορές εργοδότη 9,82€ x 37,78% = 3,71€ 

Εισφορές μαθητευόμενου 9,82€ x 3,28% = 0,32€ 

Σύνολο εισφορών 3,71€ + 0,32€ = 4,03€ 

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό 

από τον μαθητευόμενο 
19,64€ - 0,32€ = 19,32€ 

Επιβάρυνση του εργοδότη, 

αφαιρούμενης της επιδότησης 

19,64€ (ημερομίσθιο) + 3,71€ 

(ασφαλιστικές εισφορές) – 14€ 

(επιδότηση) = 9,35€  

 

 

Οι ανωτέρω πίνακες ισχύουν κατά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. Κ1/118932 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών 

των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» και δύναται να τροποποιούνται κατά την κείμενη 

νομοθεσία.  

Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές  σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

  Ανά έτος 
Ανά 

μήνα 

για 3 

μήνες 

για 6 

μήνες 

Για 4 ημέρες «Εκπαίδευσης στον 

χώρο εργασίας − Μαθητείας στον 

εργασιακό χώρο» την εβδομάδα 

16,00 1,33 3,99 7,98 
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 Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, 

ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις 

περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το 

προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω 

ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. 

 Με ευθύνη του Διευθυντή του IEK και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές που 

εποπτεύουν το Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας καταχωρίζονται οι παρουσίες 

των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα.  

 Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. καταχωρίζονται οι παρουσίες στην 

εκπαιδευτική δομή και το χώρο εργασίας των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό 

σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων 

αποτελεί η συμπλήρωση από αυτούς του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων 

ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου 

εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και για την τελευταία πίστωση. 

 


