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ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 

50 Επαγγελματικές Σχολές σε όλη την Ελλάδα 

1983: Ένταξη στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

•2ετής φοίτηση 

•Ηλικίες: 16 – 23 χρονών, απόφοιτοι Α’ Λυκείου 

•Πρακτική άσκηση 6 ωρών, 4 ημέρες/ εβδομάδα 

•Παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή τα απογεύματα 

•1 μέρα/ εβδ, πρωινή παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή 

2017: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας 
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Ευρωπαϊκή αναγνώριση 

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία (European Alliance for 

Apprenticeship-EAfA), για την κατηγορία «καθηγητές» (Teachers), απένειμε  

στην εκπαιδευτικό του ΟΑΕΔ και Διευθύντρια της 2ης ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης κ. 

Αγγελική Φιλιππίδου η Επίτροπος Απασχόλησης κ. Marianne Thyssen.  

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της τελετής λήξης (24/11) της 2ης Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (2nd European Skills Week) με θέμα  

«Παρουσιάζοντας την αριστεία και την ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση», που φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες. 
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Παράγοντες κινδύνου στο χώρο εργασίας για τους νέους 

• ανεπαρκείς δεξιότητες και ανεπαρκής κατάρτιση 

• ανωριμότητα 

• άγνοια των δικαιωμάτων/ υποχρεώσεων του εργαζομένου 

• μη έκφραση γνώμης λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης 

• μη αναγνώριση της ανάγκης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων 

προστασίας των εργαζομένων νέων από τους εργοδότες  

• Κανονιστικό Πλαίσιο Ποιότητας στην Μαθητεία 

• ΚΥΑ Πλαίσιο ποιότητας 

• Ευρωπαικό Πλαίσιο Ποιότητας 2015-ΕΕ 

• Υιοθέτηση  από το Συμβούλιο Υπουργών 2018 

• Υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα  

• Πλαίσιο εποπτείας  της Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

Πλαίσιο  προστασίας 
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Ασφάλεια Μαθητευομένων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ  

• Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα Προγράμματα Μαθητείας οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής βήματα 

• Σύναψη «Σύμβασης Μαθητείας» η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της ΕΠΑΣ  και καθορίζει 

τους όρους υλοποίησης του Προγράμματος  

• Τήρηση των όρων της Σύμβασης  

• Ορισμό έμπειρου στελέχους ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση» 

• Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη 

ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.  

• Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. 
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Ασφάλεια Μαθητευομένων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ  

• Η διαδικασία παρακολούθησης και εποπτείας της Μαθητείας στην επιχείρηση περιλαμβάνει: 

• αρχική επίσκεψη του υπεύθυνου καθηγητή,  

• τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης της υλοποίησης  της Μαθητείας   

• συντάσσεται σχετικό έντυπο, όπου υπάρχουν σημεία σχετικά με την τήρηση των όρων υγείας και 

ασφάλειας στην επιχείρηση. 

 

• Πριν την τοποθέτηση κάθε μαθητευομένου στην επιχείρηση ο υ υπεύθυνος καθηγητής  επισκέπτεται την 

επιχείρηση για να την ενημερώσει για το πρόγραμμα Μαθητείας, να διασφαλίσει την διάθεση των 

κατάλληλων μέσων  για την ειδικότητα και την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας . 

 

• Έμπρακτη συμμετοχή των μαθητών σε θέματα ΕΑΥ 
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Έργο ΕΛ. ΙΝ. Υ. Α. Ε. και λοιπές πρακτικές 

• Οργάνωση ημερίδων και ενημερώσεων από στελέχη του ΕΛ. ΙΝ. Υ. Α. Ε. στις κατά 

τόπους ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

• Συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας στους ολοένα και περισσότερους νέους που 

ασχολούνται στο χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης 

• Εξοικείωση με την ΕΑΥ 

• Ενθάρρυνση και προτροπή για ενεργό ρόλο στις πολιτικές εφαρμογής ΕΑΥ στο 

χώρο εργασίας 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας, 

Νατάσσα Σακκά 
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