
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4 

   Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυ-

κειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοί-

των ΕΠΑ.Λ. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρ-

θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7 και 9 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α'199 Α)
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' 
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την 122600/Γ1/30-07-2019 (513/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

10. Την Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β' 2726) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων ’’Μεταλυκει-
ακού έτους- τάξης μαθητείας’’ των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», 
όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. Φ.1/Γ/432/136268/Β1/4-9-2019 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδια για την υλο-
ποίηση της Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο 
εργασίας και γενικότερα για τη σύνδεση της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Για την 
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, η Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Γενική Διεύθυνση Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά 
Κέντρα (Ε.Κ.).

2. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και 
λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης 
Μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας τους 
εφόσον α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες ή σε 
σχολικές μονάδες της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μπορούν να 
διδάξουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας με βάση 
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το Πρόγραμμα Σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξης Μαθητείας», β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστη-
ριακή υποδομή και γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθη-
τείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων 
του ΕΠΑ.Λ. Εφόσον δεν τηρούνται αθροιστικά οι (β) και 
(γ) προϋποθέσεις, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί 
να αποφασίσει τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας «Με-
ταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της πε-
ριφέρειας του. Για την περίπτωση που δεν τηρείται η (α) 
προϋπόθεση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
για τη λειτουργία τμήματος.

3. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 
είκοσι τέσσερις (24) μαθητευόμενοι.

4. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι 
οι οκτώ (8) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που 
ανήκουν στην κατηγορία Α'-Γ, οι έξι (6) μαθητευόμενοι 
για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία 
Δ'-Ζ' και οι πέντε (5) μαθητευόμενοι για τμήματα των 
ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η'-ΙΒ'. Τμήματα με 
μικρότερο αριθμό μαθητευόμενων μπορεί να εγκρίνο-
νται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

5. Οι μαθητευόμενοι του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης 
Μαθητείας» εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθη-
τείας του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μετα-
λυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα 
οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Ερ-
γαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί 
να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, 
διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται σε μία (1) 
ημέρα με κατανομή της ανάθεσης των ωρών σε έναν (1) 
ή δύο(2) εκπαιδευτικούς.

2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος 
ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκει-
ακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω 
σειρά προτεραιότητας:

α) υπεύθυνος τομέα που είναι επιμορφωτής (με βε-
βαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακο-
λούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα 
μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκ-
παιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επι-
μόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) ωρών,

β) υπεύθυνος εργαστηρίου που είναι επιμορφωτής (με 
βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακο-
λούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα 
μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκ-
παιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επι-
μόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον 
τριάντα πέντε (35) ωρών,

γ) εκπαιδευτικός που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση 
διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης 
του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας 
της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 
σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500057 που 
υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε 
θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ωρών,

δ) υπεύθυνος τομέα,
ε) υπεύθυνος εργαστηρίου,
στ) εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο Ε.Κ.,
ζ) εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται 

από το Ε.Κ., ο οποίος θα διατεθεί μόνο για τις ώρες του 
εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυ-
κειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας». Μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών αυτών προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. 
που υλοποιεί το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

Επίσης μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατε-
θούν. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν 
να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», 
μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό 
τους διδακτικό ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος 
διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του 
«Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας» γίνεται από 
το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προ-
γράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας».

4. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρ-
μόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό 
χώρο κατά ανώτατο όριο δώδεκα (12) μαθητών. Με από-
φαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ., η εποπτεία 
της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ανατίθεται αποκλει-
στικά σε εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό 
μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού Έτους - 
Τάξης Μαθητείας» στο συγκεκριμένο τμήμα.

5. Εποπτεία Μαθητείας
5.1. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι οκτώ (8) μαθητευό-

μενων αντιστοιχεί σε:
α) δύο (2) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι 

τοποθετημένοι σε ένα-δύο (1-2) διαφορετικούς χώρους 
εργασίας,

β) σε τρεις (3) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι 
είναι τοποθετημένοι σε τρεις-πέντε (3 - 5) διαφορετικούς 
χώρους εργασίας και

γ) σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευό-
μενοι είναι τοποθετημένοι σε έξι- οκτώ (6 - 8) διαφορε-
τικούς χώρους εργασίας.

5.2. Η εποπτεία μαθητείας εννέα- δώδεκα (9 - 12) μα-
θητών αντιστοιχεί σε

α) τέσσερις (4) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι 
είναι τοποθετημένοι σε ένα-τρεις (1-3) διαφορετικούς 
χώρους εργασίας,

β) σε πέντε (5) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι 
είναι τοποθετημένοι σε τέσσερις-εννέα (4 -9) διαφορετι-
κούς χώρους εργασίας και
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γ) σε έξι (6) διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι 
είναι τοποθετημένοι σε δέκα-δώδεκα (10 - 12) διαφο-
ρετικούς χώρους εργασίας. 

Ως διαφορετικός χώρος εργασίας εννοείται ο χώρος 
εργασίας που βρίσκεται σε διαφορετική διεύθυνση από 
τους υπόλοιπους ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ως 
υποκατάστημα/υπηρεσία του ίδιου φορέα. Το διδακτι-
κό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την 
εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα με τις πα-
ραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως.

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λει-
τουργεί το τμήμα μαθητείας αναθέτει στον διδάσκο-
ντα-επόπτη εκπαιδευτικό τη γραμματειακή υποστήρι-
ξη του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ως 
αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο. Σε περίπτωση που 
στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» διδάσκουν 
περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της μαθητείας αναλαμβάνει ο αρχαιότερος 
στην ειδικότητα εκπαιδευτικός ή, σε περίπτωση κωλύ-
ματος του, ο επόμενος στην αρχαιότητα εκπαιδευτικός.

Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον 
εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας 
εντάσσοντας τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχο-
λικής μονάδας, έτσι ώστε κατά την ημέρα εποπτείας να 
μην παρέχει άλλο διδακτικό έργο εφόσον αυτό είναι 
εφικτό. 

6. Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο 
η εποπτεία ασκείται κανονικά. Η μία επίσκεψη πραγμα-
τοποιείται από τον διδάσκοντα-επόπτη την ημέρα της 
θερινής του υπηρεσίας και η δεύτερη από τον Διευθυντή 
του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόη-
ση. Σε περίπτωση που ο διδάσκων/επόπτης στο «Με-
ταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» είναι αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός, η εποπτεία κατά τους θερινούς μήνες, 
εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται από τον Διευθυντή 
του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.

7. Η διδασκαλία/εποπτεία του «Μεταλυκειακού Έτους - 
Τάξης Μαθητείας» σε τμήμα με αριθμό παρακολουθού-
ντων μαθητευόμενων μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται 
από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό πα-
ρακολουθούντων μαθητευόμενων από δεκατρείς (13) 
και άνω γίνεται συνδιδασκαλία από δύο (2) εκπαιδευτι-
κούς. Στα τμήματα με δύο (2) εκπαιδευτικούς η εποπτεία 
της μαθητείας αντιστοιχεί σε διδακτικές ώρες με βάση 
τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε 
διδάσκων εκπαιδευτικός.

8. Σε περίπτωση που ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευ-
έλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, πραγματο-
ποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαι-
δευτικής μονάδας (εκπαιδευτική επίσκεψη), απαιτείται 
να έχει λάβει έγκριση από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. για 
τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθη-
τείας» που υλοποιούνται σε Σχολικά Εργαστήρια ή του 
Εργαστηριακού Κέντρου για όλα τα υπόλοιπα τμήματα, 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα που του υποβάλλει και 
αυτό καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Άρθρο 3
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

1. «Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 
Μαθητείας» έχουν νέοι και νέες κάτοχοι απολυτηρίου 
και πτυχίου λυκείου του ενιαίου ειδικού επαγγελματι-
κού γυμνασίου - λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), οι οποίοι/ες βρί-
σκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ)», ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκό-
ντων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ. 
μετά την έναρξη λειτουργίας αυτών.

2. Στο τμήμα μαθητείας που έχει εγγραφεί έστω και 
ένας απόφοιτος λυκείου του ενιαίου ειδικού επαγγελμα-
τικού γυμνασίου - λυκείου, συμμετέχει και διδάσκει στο 
εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και ένας εκπαιδευτι-
κός ίδιας ειδικότητας που προέρχεται από το ενιαίο ειδι-
κό επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο στο οποίο φοιτούσε 
ο μαθητής, ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδα-
σκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αν στο ίδιο τμήμα του εργα-
στηριακού μαθήματος φοιτούν περισσότεροι μαθητευ-
όμενοι που προέρχονται από διαφορετικά ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., 
ο εκπαιδευτικός του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που διδάσκει το εργα-
στηριακό μάθημα προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ των 
μαθητευομένων που βρίσκεται πλησιέστερα στο εργα-
στηριακό κέντρο. Ο εκπαιδευτικός ειδικότητας εποπτεύ-
ει τον/ους μαθητευόμενο/ους από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στον 
εργασιακό χώρο μία (1) φορά την εβδομάδα με ωράριο 
διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. 5 του άρθρου 2. 
Κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο η 
εποπτεία ασκείται μία (1) φορά το μήνα σύμφωνα με την 
πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 2.

3. Στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» που έχει 
εγγραφεί απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ένα μέλος 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλά-
δων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 
από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προέλευσης του μαθητευόμενου, 
ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., επισκέπτεται υποχρεωτικά την 
επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχει τοποθετηθεί ο 
μαθητευόμενος: α) τουλάχιστον μία (1) φορά πριν την 
τοποθέτηση του μαθητευόμενου στον οργανισμό ή την 
επιχείρηση με στόχο αφενός την ενημέρωση και την ευ-
αισθητοποίηση των υπευθύνων και των εργαζομένων 
του οργανισμού ή της επιχείρησης και αφετέρου την 
διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προσβασιμό-
τητας και καταλληλότητας του εργασιακού χώρου των 
μαθητευόμενων, β) καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης 
εβδομάδας τοποθέτησης του μαθητευόμενου στον ερ-
γασιακό χώρο με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση και 
ένταξη των μαθητευόμενων στο εργασιακό περιβάλλον, 
γ) όποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος, ύστερα από απόφαση του διευθυντή της 
ΣΜΕΑΕ, ο οποίος συνεργάζεται προς τούτο με τον εκπαι-
δευτικό ειδικότητας που προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40664 Τεύχος B’ 3459/13.09.2019

και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή του οργανισμού 
και δ) μία (1) φορά κατά την τελευταία εβδομάδα ολο-
κλήρωσης του προγράμματος της μαθητείας, με στόχο 
τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εκθέσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, και την 
υπόδειξη πιθανών περαιτέρω ενεργειών για τη μετά-
βαση των μαθητευόμενων στην αγορά εργασίας. Εφό-
σον η ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας 
διενεργηθεί κατά τους δύο θερινούς μήνες, Ιούλιο και 
Αύγουστο η επίσκεψη του μέλους του ΕΕΠ υλοποιείται 
σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 2.

4. Αν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» που 
έχει εγγραφεί απόφοιτος λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. απαι-
τείται, λόγω του αριθμού των μαθητευόμενων σύμφω-
να με την παρ. 7 του άρθρου 2, συμμετοχή δεύτερου 
εκπαιδευτικού ειδικότητας, ο δεύτερος εκπαιδευτικός 
προέρχεται από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και είναι αρμόδιος για 
την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο του 
μαθητευόμενου που αποφοίτησε από το λύκειο του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των λοιπών μαθητευόμενων σύμφω-
να με τα αριθμητικά όρια της παρ. 7 του άρθρου 2. 
Η διάθεση του εκπαιδευτικού του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. γίνεται με 
απόφαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου 
Διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και του Διευθυντή του 
ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το «Μεταλυκειακό 
Έτος -Τάξη Μαθητείας».

Άρθρο 4 
ΦΟΙΤΗΣΗ

Το όριο αδειών του Προγράμματος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το σύνολο των δώδεκα ημερών κανονικής 
άδειας και των αναρρωτικών αδειών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις των άρθρων 
657-658 του Α.Κ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας» ο μαθητευόμενος μπορεί να 
λάβει αναρρωτική άδεια έως 12 ημερολογιακές ημέρες, 
με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού 
ή δημόσιου φορέα, η οποίες δύναται να χρησιμοποι-
ηθούν είτε στο «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημά-
των της ειδικότητας» είτε στο «Πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». 
Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. 
Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα ειδι-
κότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ώρες χωρίς 
κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού 
ή δημόσιου φορέα και τις 35 ώρες με κατάθεση γνωμά-
τευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα. 
Η γνωμάτευση που κατατίθεται για το εργαστηριακό 
μάθημα ειδικότητας συμπεριλαμβάνεται στις 12 ημε-
ρολογιακές ημέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται 
οι μαθητευόμενοι.

Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας οι μαθητευ-
όμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε στο εργα-
στηριακό μάθημα, ούτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στο χώρο εργασίας.

Άρθρο 5 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση 
του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» σε περι-
φερειακό επίπεδο, εκτός των αρμόδιων Υπηρεσιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως περιγράφονται στον Οργανισμό, έχουν 
ως εξής:

1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για: 

α) τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» 
στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους, 

β) την έκδοση των σχετικών δημόσιων προσκλήσε-
ων, όπου καλούνται οι απόφοιτοι να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη σχολική μονάδα που πραγματοποιείται 
Τάξη Μαθητείας της ειδικότητάς τους, 

γ) την έκδοση των αποφάσεων λειτουργίας τμημάτων 
μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του ΕΠΑ.Λ. και την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, 

δ) την επίλυση των όποιων θεμάτων παρουσιάζονται 
κατά την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας» στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

ε) την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμ-
ματος Πιστοποίησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

στ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλο-
ποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει από έναν (1) έως 
τρεις (3) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητι-
κούς υπαλλήλους ή τον εκπαιδευτικό που συμμετέχει ή 
υποβοηθά τις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), 
ως Ομάδα υπευθύνων για θέματα του «Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας» των τμημάτων της Περιφέ-
ρειας της αρμοδιότητας του, ανάλογα με το πλήθος των 
τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητεί-
ας» που υλοποιούνται στην περιοχή του. Σε περίπτωση 
Ομάδας ορίζεται ως συντονιστής ο εκπαιδευτικός που 
συμμετέχει στις Ο.Υ.Μ. Ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος για 
τη μαθητεία στις Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τον «υπεύθυνο 
μαθητείας» σε κάθε Δ.Δ.Ε. της περιφέρειας του και είναι 
ο μόνος αρμόδιος για την επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ., 
μέσω της Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που μετά από ενδελεχή 
έλεγχο όλων των δεδομένων και δικαιολογητικών και 
ενδεχομένη επικοινωνία απευθείας με τους επόπτες 
εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ κρίνει ότι 
δεν μπορεί να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μεταφέ-
ρονται από τις Δ.Δ.Ε.

2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 
αρμόδιες για:

α) τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» 
στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40665Τεύχος B’ 3459/13.09.2019

β) την υποβολή γνώμης στην αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης για τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας 
«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. 
της αρμοδιότητας τους, 

γ) τη διερεύνηση των προβλημάτων ή των ερωτη-
μάτων που αναφέρουν οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και οι 
επόπτες εκπαιδευτικοί, τη συλλογή των σχετικών δικαι-
ολογητικών ή ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί και 
την έγκαιρη διαβίβαση τους στην Π.Δ.Ε. προς απάντηση, 
εφόσον δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, 

δ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποί-
ηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». 

Για την υποστήριξη του αναφερόμενου έργου ο 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει έναν 
εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο ως «υπεύθυνο μα-
θητείας» για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας» των τμημάτων που υπάγονται στην αρμο-
διότητα της Διεύθυνσης του. Ο υπεύθυνος μαθητείας 
σε κάθε Δ.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν-εποπτεύουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - 
Τάξη Μαθητείας» με σκοπό την ομαλή υλοποίηση του 
προγράμματος, καταγράφει τυχόν προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται από εκπαιδευτικούς/επόπτες και μα-
θητευόμενους και απευθύνεται μέσω του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας μόνο στον «υπεύθυνο μαθητείας» της 
Π.Δ.Ε. στην οποία ανήκει.

3. Οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. είναι αρμόδιοι/ες για:
α) τον τρόπο αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που 

έχουν χαθεί από το εργαστηριακό μάθημα μετά από γρα-
πτή εισήγηση του διδάσκοντα εκπαιδευτικού, 

β) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την 
κύρωση των αποτελεσμάτων των τμημάτων του «Με-
ταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», 

γ) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την 
ανάθεση στον διδάσκοντα-επόπτη εκπαιδευτικό της 
γραμματειακής υποστήριξη του «Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξη Μαθητείας» ως αποκλειστικό εξωδιδακτικό έργο, 

δ) την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων 
που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. με 
κοινοποίηση στις Π.Δ.Ε. για οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με το πρόγραμμα, 

ε) την τήρηση αρχείου της Πράξης και του αρχείου 
κάθε μαθητευόμενου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 
στ) τη θεώρηση της σύμβαση εργασίας που συνάπτεται 
μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου και τη φύλαξη ενός 
αντίγραφου αυτού στο ΕΠΑ.Λ., 

στ) τον έλεγχο και την έγκριση της καταχώρισης σε 
μηνιαία βάση σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευ-
τικό των παρουσιών των μαθητευόμενων, στο ΕΠΑ.Λ. 
και στον εργοδότη, σε πληροφοριακά συστήματα ώστε 
να υπολογίζεται και να κατατίθεται η επιδότηση των μα-
θητευομένων, 

ζ) την έγγραφη ενημέρωση του εργοδότη, του μαθη-
τευόμενου, του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή και 
του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν γραπτής 
εισήγησης του επόπτη εκπαιδευτικού, σε περίπτωση 
υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρη-

σης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου ώστε ο 
εργοδότης να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της 
σύμβασης, 

η) την έγγραφη ενημέρωση του μαθητευόμενου, του 
αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή, του εργοδότη και 
του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που καταγγελθεί η 
σύμβαση μαθητείας, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης του 
επόπτη εκπαιδευτικού και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, 

θ) την πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους 
εργασίας που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην 
αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκεί-
νος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη,

ι) την έγκριση της πραγματοποίησης του εργαστηρια-
κού μαθήματος ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονά-
δας (εκπαιδευτική επίσκεψη), στο πλαίσιο της ευέλικτης 
ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, μετά από αιτιολο-
γημένο αίτημα του διδάσκοντα,

ια) τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων για την 
κύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μα-
θητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθη-
τείας»,

ιβ) την επικοινωνία μόνο με τον υπεύθυνο μαθητείας 
στη Δ.Δ.Ε. που υπάγεται η σχολική μονάδα,

ιγ) την υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας», την τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των 
μαθητευόμενων σε συνεργασία με τις Ο.Υ.Μ. καθώς και 
όλα τα σχετικά με αυτήν,

ιδ) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλο-
ποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

4. Ο Διευθυντής του Ε.Κ. είναι αρμόδιος για:
α) τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε. Κ. 

για την ανάθεση
• του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού 

Έτους-Τάξης Μαθητείας» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας και

• της εποπτείας μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας, 
σε έναν από τους διδάσκοντες του εργαστηριακού μα-
θήματος ειδικότητας,

β) την πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους 
εργασίας που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην 
αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκεί-
νος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη, σε συνεννό-
ηση με τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.,

γ) την επικοινωνία μόνο με τον υπεύθυνο μαθητείας 
στη Δ.Δ.Ε. που υπάγεται η σχολική μονάδα,

δ) τη συνεχή συνεργασία με τους Διευθυντές των 
ΕΠΑ.Λ. για την ομαλή υλοποίηση του «Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας»,

ε) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίη-
ση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

5. Ο επόπτης εκπαιδευτικός πέραν της διδασκαλίας 
του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας βάσει των 
Προγραμμάτων Σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους-
Τάξης Μαθητείας» και των σχετικών οδηγιών, είναι αρ-
μόδιος για:
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α) την επίβλεψη της τήρηση των όρων της σύμβασης 
που έχει υπογραφεί, τον έλεγχο των εντύπων της μα-
θητείας, την παρακολούθηση της προόδου του μαθη-
τευόμενου και τη σύνταξη ανάλογων εκθέσεων προς 
τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη 
στον εργοδότη,

β) τη σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης προγράμμα-
τος «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» προς τον 
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για κάθε επίσκεψη εποπτείας 
στον εργοδότη, η οποία υπογράφεται από τον επόπτη 
εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας,

γ) την επίσκεψη στους εργοδότες που έχουν τοποθετη-
θεί οι μαθητές τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό 
ή απογευματινό ωράριο. Επιπλέον πραγματοποιεί υπο-
χρεωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιό-
δου της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη 
για επίλυση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των 
όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο επόπτης πραγ-
ματοποιήσει παραπάνω από μία (1) επίσκεψη το μήνα 
στο χώρο εργασίας θα πρέπει να αναφέρει στην έκθεση 
παρακολούθησης τους λόγους που κατέστησαν απαραί-
τητη την έκτακτη επίσκεψη. Αν ο επόπτης εκπαιδευτικός 
δεν δύναται να επισκεφτεί τον εκάστοτε εργοδότη, ανα-
πληρώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και εάν αυτός 
απουσιάζει από τον Διευθυντή του Ε.Κ.,

δ) την υπογραφή του παρουσιολογίου του μαθητευ-
όμενου στο ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για κάθε ημέρα παρουσίας του 
μαθητευόμενου και την υπογραφή του παρουσιολογίου 
του μαθητευόμενου στον εργοδότη,

ε) την καταχώριση σε μηνιαία βάση σε συνεργασία με 
τον Διευθυντή ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. των παρουσιών των μαθητευ-
όμενων, στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη, σε πληροφορια-
κά συστήματα ώστε να υπολογίζεται και να κατατίθεται η 
επιδότηση των μαθητευομένων, στ) την γραπτή εισήγη-
ση στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., σε περίπτωση υπέρβασης 
των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη 
Δήλωση του μαθητευόμενου ώστε ο εργοδότης να προ-
βεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης, 

στ) την γραπτή ενημέρωση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. 
σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση μαθητείας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμ-
βαλλόμενους, 

ζ) την γραπτή εισήγηση στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. 
σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία 
κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, με την οποία προ-
τείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος 
και καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή 
του ΕΠΑ.Λ., 

η) τον έλεγχο των ορίων απουσιών των μαθητευομέ-
νων στο ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη σε συνεργασία με 
τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Τα όρια των απουσιών στο 
ΕΠΑ.Λ. και στον εργοδότη πρέπει να ελέγχονται συνεχώς 
καθώς σε περίπτωση υπέρβασης τους ο μαθητευόμενος 
χάνει την ιδιότητα του ωφελούμενου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, 

θ) τη συνεχή συνεργασία με τους Διευθυντές των 
ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. για την ομαλή υλοποίηση του «Μεταλυκεια-
κού Έτους - Τάξης Μαθητείας», 

ι) την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίη-
ση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η 
Φ9/111628/Δ4/03-07-18 (Β' 2726) απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02034591309190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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