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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Ζ5−οικ. 49 (1)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 

των κατηγοριών στις οποίες οι κενές θέσεις υπερ−
βαίνουν ανά κατηγορία το 60% των θέσεων που 
προβλέπονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1α του άρθρου 33 «Κατάργηση κενών ορ−

γανικών θέσεων, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και 
εργασιακή εφεδρεία» του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27.10.11), όπως ισχύει. 

β. του Π.Δ 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» 
(Φ.Ε.Κ. 156/Α΄/30.7.97), όπως ισχύει.

γ. του άρθρου 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλε−

κτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών 
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Φ.Ε.Κ. 189/
Α΄/4.11.2010).

δ. του άρθρου 235 του Ν. 4072/2012 «Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 86/
Α΄/11−4−2012). 

ε. του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27.06.2011).

στ. Του Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/
Α/17.05.2012).

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Ζ5−553/11.4.2012 διαπι−
στωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργη−
σης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ−
ΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1306/Β΄/18.04.2012).

3. Την με αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31.10.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση κενών οργανι−
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου».

Το γεγονός ότι με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω 
εγκύκλιο, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με 
θέμα «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Καταναλω−
τή» για την κατανομή των θέσεων της παρ. 1 του άρθρου 
9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 κατά κλάδο και ειδικότη−
τα δεν προωθήθηκε για τελικές υπογραφές στα αρμόδια 
όργανα, με αποτέλεσμα η κατάργηση των οργανικών 
θέσεων να είναι εφικτή μόνο κατά κατηγορία.

4. Τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή 
και ειδικότερα:

α. Την ανάγκη στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας 
με υπάλληλο ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής, ο όποιος 
κρίνεται απαραίτητος για την υποστήριξη των πληρο−
φοριακών συστημάτων και εφαρμογών της, καθώς και 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της που 
παρέχονται στους πολίτες.

β. Την ανάγκη διατήρησης τριών (3) θέσεων ΤΕ Δι−
οικητικού Προσωπικού οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, 
προκειμένου η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να συ−
νεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της:

• εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των 
Καταναλωτών σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών και 
υπηρεσιών,

• παρακολούθηση και εφαρμογή του νομού 3869/2010 
για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυ−
σικών προσώπων,

• συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση νέων 
κοινοτικών οδηγιών − κανονισμών ή την τροποποίηση 
αυτών με στόχο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προ−
στασίας των καταναλωτών,

• συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διεθνείς 
οργανισμούς ώστε να λαμβάνει μέρος στην εκπόνηση 
μελετών και προγραμμάτων για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων και της υγείας των κατα−
ναλωτών.

• Επιπρόσθετα η Γ.Γ.Κ από 1/06/2012 σύμφωνα με το 
άρθρο 235 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) καθί−
σταται δικαιούχος των δράσεων του Υπουργείου Ανά−

πτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τομέα 
προστασίας του καταναλωτή και ασκεί τις αρμοδιότη−
τες του εν λόγω υπουργείου ως δικαιούχος δράσεων 
στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνει 
επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για τις οποί−
ες είχε οριστεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή. 

γ. Την ανάγκη διατήρησης δύο (2) θέσεων κατηγορίας 
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού οι οποίες κρίνονται απα−
ραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Γ.Κ (επίδοση 
κλήσεων για υπομνήματα καθώς και διοικητικά πρόστι−
μα), αποφασίζουμε:

Την ανά κατηγορία κατάργηση είκοσι επτά (27), επί 
συνόλου τριάντα τριών (33), κενών οργανικών θέσεων 
οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων 
από το άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 
189/Α/4−11−2010), καθώς και τη διατήρηση έξι (6) θέσεων 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ
(Α)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
(Β)

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ
(Γ)=(Α) (Β)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 29 25 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 4 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 33 27 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
F

   Αριθμ. 6564 (2)
Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013 για την υλοποίηση 
Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελ−
ματικής εμπειρίας.

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 242 του 

Ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλο−
ντος − Νέα Εταιρική Μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινή−
των − Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας 
και άλλες διατάξεις» (Α 86).

1.2. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 
Άλλες Διατάξεις» (A 247).

1.3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (Α 267).

1.4. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α 124) για τη 
σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

1.5. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).

1.6. Της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 
(Α 251), της παράγραφο 2 περ. στ και περ. ζ του άρ−
θρου 5 του Ν. 3614/2007 (Α 267) και του άρθρου 6 του 
Ν. 3027/2002 (Α 152) για την ίδρυση και λειτουργία της Ει−
δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

1.7. Της 11726/21.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας − Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, (Β 2126), περί τροποποίησης της 
υπ’ αριθμ. 20087/31.12.2008 (ΦΕΚ2665/Β/31.12.2008) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ».

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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1.8. Της υπ’ αριθμ. 329/2005 κοινής υπουργικής από−
φασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού 
Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 4327/2010 (Β 1387).

1.9. Του ΠΔ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α/17.05.2012) «Διορισμός 
Υπουργών».

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠEΔΒΜ 3290/02.03.2012 και 

ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 3291/02.03.2012 αποφάσεις ένταξης των 
Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής 
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» 
στους ΑΠ 4 και 5 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση».

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της παρούσας προκαλείται δαπάνη 5.145.719,53 € 
για το έτος 2012, 9.671.130,09 € για το έτος 2013 και 
1.783.150,38 € για το έτος 2014, μέσω των αναφερόμε−
νων στο σημείο 2.1 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, 
σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασμού του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς − Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013 
(Κ.Υ.Α.2/51571/0020/30.07.2010) που συστήθηκε σύμφω−
να με την παράγραφο 22 του Παραρτήματος W του 
Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη 
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(65 Α), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Χορήγησης Υποτροφιών

Μέσω των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τίτλο 
«Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευ−
σης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας 
Προτεραιότητας 4» (MIS 373501) και «Πρόγραμμα Μαθη−
τείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση 
Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας Προτεραιότητας 5» 
(MIS 373502) χορηγούνται υποτροφίες σε αποφοίτους 
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως αυτοί ορίζονται 
στο άρθρο 2 της παρούσας, για να μαθητεύσουν σε 
θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν Επιχειρήσεις και να 
αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό 
τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους, 
έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
τους και να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην 
αγορά εργασίας.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι Υποτροφιών − Ύψος Υποτροφίας

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων 
και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου, σε απο−
φοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι οποίοι 
δηλώνουν συμμετοχή και επιλέγονται από Επιχειρήσεις 
(εφεξής «Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.)») 
για να μαθητεύσουν και να αποκτήσουν επαγγελματική 
εμπειρία σε θέσεις Μαθητείας που προσφέρονται από 
τις Επιχειρήσεις. Ως απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης 
νοούνται ειδικότερα οι απόφοιτοι (α) Επαγγελματικών 
Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχο−
λών − ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, (γ) αντίστοιχων δομών της 
Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελ−
ματικών Εκπαιδευτηρίων − ΤΕΕ Β΄ βαθμίδας και των 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων (εφεξής αποκαλούμενες 
«Αντίστοιχες Δομές Ειδικής Αγωγής»).

2. Δικαιούχοι για τη δήλωση ενδιαφέροντος και την εν 
συνεχεία λήψη της υποτροφίας για την πραγματοποίη−
ση Μαθητείας, εφόσον επιλεγούν σε θέση Μαθητείας, 
είναι απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενα, για τους οποίους έχουν παρέλθει έως και 
2 σχολικά έτη από την αποφοίτησή τους ή έως και 3 
σχολικά έτη εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν 
εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος προς αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης.

3. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 300 € μηνι−
αίως για κάθε μήνα Μαθητείας, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιείται Μαθητεία πέντε (5) ημερών εβδομα−
διαίως για έξι (6) ώρες ημερησίως, με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας.

4. Η υποτροφία χορηγείται μόνον εφόσον ο απόφοι−
τος πραγματοποιήσει Μαθητεία υπό τους όρους του 
άρθρου 8 κατωτέρω, σε θέση Μαθητείας για την οποία 
θα έχει επιλεγεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 
και 7 της παρούσας.

Άρθρο 3
Επιλογή υποτρόφων

1. Οι απόφοιτοι του άρθρου 2 της παρούσας δηλώνουν 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας, ως υποψήφιοι υπό−
τροφοι, για την πραγματοποίηση Μαθητείας και τη λήψη 
της σχετικής υποτροφίας εφόσον επιλεγούν σε διαθέσιμη 
θέση Μαθητείας, μέσω ειδικού Πληροφοριακού Συστή−
ματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, που είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω 
της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, 
η οποία κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του 
κεντρικού ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων. To Πληροφοριακό Σύστημα 
αναπτύσσεται και συντηρείται από το Ινστιτούτο Τεχνολο−
γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (στο πλαίσιο 
της οριζόμενης στα άρθρα 22 επόμ. του Ν/3966/2011 – 
Α 118 – αρμοδιότητάς του).

2. Οι θέσεις Μαθητείας δηλώνονται ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις οι οποίες 
αποτελούν πλέον τους Φορείς Υποδοχής Μαθητευομέ−
νων (Φ.Υ.Μ.). Οι Φ.Υ.Μ. δηλώνουν τις διαθέσιμες θέσεις 
Μαθητείας ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονι−
κής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έπειτα από Δημόσια 
Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, κατά τους όρους του άρθρου 
5 κατωτέρω.

3. Από τις αναρτηθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα 
θέσεις Μαθητείας, οι υποψήφιοι υπότροφοι με ηλεκτρο−
νική δήλωσή τους δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για 
1 έως 4 θέσεις Μαθητείας. Για κάθε θέση Μαθητείας 
προεπιλέγονται αυτοματοποιημένα από το Πληροφο−
ριακό Σύστημα έως 4 υποψήφιοι με βάση τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της πα−

Ανακτήθηκε από την  
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ρούσας κι ανάμεσα σε αυτούς γίνεται η τελική επιλογή 
του μαθητευόμενου για τη θέση Μαθητείας, ο οποίος 
εφόσον πραγματοποιήσει τη Μαθητεία θα λάβει και 
την υποτροφία.

4. Η τελική επιλογή του μαθητευομένου για κάθε θέση 
Μαθητείας και υποψηφίου υποτρόφου γίνεται από το 
Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων μεταξύ των υποψη−
φίων [έως τεσσάρων (4)] που έχουν προεπιλεγεί με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 4
Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων − Όροι Μαθητείας

1. ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ: Μαθητεία 
των υποτρόφων μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιω−
τικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιου−
χικές εταιρίες) εκτός από:

− Τα νυχτερινά κέντρα.
− Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 

του Ν.2956/2001− Α 258).
− Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

και φύλαξης.
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−

σκευμάτων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων θα διαπιστώνει την καταλλη−
λότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Η διάρκεια της Μαθητείας 
δύναται να είναι από δύο (2) μέχρι έξι (6) μήνες Οι ημέρες 
Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε 
κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έξι (6) ώρες εκτός 
από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λό−
γους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να 
παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην Επιχείρηση.

Άρθρο 5
Δήλωση θέσεων Μαθητείας από

Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων

1. Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχει−
ρήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύ−
στημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.
gov.gr και με άμεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων 
μέσω διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Προγράμματος Μαθητείας με το Πληροφοριακό 
Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (www.taxisnet.gr) και το Πληροφοριακό 
Σύστημα του Ι.Κ.Α.

2. Οι δηλώσεις θέσεων θα γίνονται περιοδικά, σε 
κύκλους. Σε κάθε κύκλο, το Πληροφοριακό Σύστημα 
θα είναι ανοιχτό για δηλώσεις θέσεων Μαθητείας για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη αυ−
τού του χρονικού διαστήματος το σύστημα θα κλείνει 
για τις Επιχειρήσεις για να γίνουν οι επιλογές θέσεων 
Μαθητείας από τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους. Ο 
καθορισμός του χρόνου δήλωσης θέσεων Μαθητείας 
θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαι−
δευτικών Δράσεων.

3. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

(α) Εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα, έπει−
τα από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα εξής 
στοιχεία:

 Επωνυμία.
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α..
 Αριθμός Απασχολουμένων στην Επιχείρηση.
 Στοιχεία Διεύθυνσης.
 Τηλέφωνο, Αριθμός FAX.
 Email.

και συμπληρώνοντας προαιρετικά τυχόν άλλα πεδία 
που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (πχ ιστοσε−
λίδα της Επιχείρησης).

Με τη δήλωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και 
του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α. το Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δύναται 
να αντλεί αυτομάτως, για λόγους ελέγχου εγκυρότητας 
στοιχείων τα διαθέσιμα στοιχεία από το Πληροφορια−
κό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων και το Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α., 
μέσω της προβλεπόμενης ανωτέρω στην παράγραφο 
1 διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του 
Προγράμματος Μαθητείας με τα εν λόγω Πληροφορι−
ακά Συστήματα.

(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον 
εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

(γ) Δηλώνουν και αναρτούν στο Πληροφοριακό Σύστη−
μα τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν, με μέγιστο 
αριθμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του πα−
ρόντος άρθρου, εισάγοντας τις εξής πληροφορίες:
 Ορισμό της ειδικότητας για κάθε θέση Μαθητείας 

από καθορισμένη λίστα ειδικοτήτων.
 Στοιχεία Υπευθύνου Θέσης Μαθητείας εφόσον είναι 

πρόσωπο διαφορετικό από τον υπεύθυνο διοίκησης του 
Φορέα Υποδοχής Μαθητείας.
 Περιγραφή αντικειμένου κάθε θέσης Μαθητείας.
 Επιλογή ωραρίου κάθε θέσης Μαθητείας (Σταθερό: 

Πρωινό/Απογευματινό/Νυχτερινό ή Κυλιόμενο).
 Εάν ενδιαφέρονται για θέση Μαθητείας, μικρότερης 

διάρκειας για 1 ή 2 ή 3 ή 4 μήνες, για συμπλήρωση χρό−
νου Μαθητείας από αποφοίτους με διακοπή Μαθητείας 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 κατωτέρω.
 Θέσεις Μαθητείας για άτομα με αναπηρία, που 

μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαι−
τήσεις του Φορέα Υποδοχής Μαθητείας, με ορισμό της 
κατηγορίας αναπηρίας από καθορισμένη λίστα αναπηρι−
ών ήτοι 1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αισθητηριακές ανα−
πηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή 
όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. 
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger).

4. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί 
να προσφέρει ο κάθε Φορέας εξαρτάται από τον αριθμό 
των εργαζομένων του. Ειδικότερα:

(α) για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική 
Επιχείρηση) ή για Φορείς με 1−3 εργαζομένους, μπορεί 
να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας,

(β) για Φορείς με 4–10 εργαζομένους, μπορεί να δη−
λώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας,

(γ) για Φορείς με 11−20 εργαζομένους, μπορεί να δη−
λώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας,

(δ) για Φορείς από 21–50 εργαζομένους μπορεί να 
δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των 
οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ,

(ε) για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 
επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επι−
πλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις Μαθητείας 
και για κάθε 5 θέσεις η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26937

Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. 
να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία 
μόνο εφόσον το επιθυμεί.

Άρθρο 6
Επιλογή θέσεων Μαθητείας

από υποψηφίους υποτρόφους

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι δηλώνουν 
το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν Μαθη−
τεία σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις Μαθητείας, με 
ηλεκτρονική δήλωση μέσω της διαδικτυακά προσβάσι−
μης πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έτσι ώστε, εφόσον 
επιλεγούν και ξεκινήσουν Μαθητεία κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, να λάβουν την προ−
βλεπόμενη στην παρούσα απόφαση υποτροφία.

2. Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την ακόλουθη 
διαδικασία:

(α) Εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα μετά 
από Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εισάγοντας τα εξής 
στοιχεία:
 Ονοματεπώνυμο.
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
 Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) 

(Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, 
Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
 Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
 Email.
 Αριθμός − ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο 

θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν).
 Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η 

κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αι−
σθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμ−
βλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 
4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή 
(σύνδρομο Asperger).

(β) Δηλώνουν τον επιθυμητό κωδικό χρήστη και τον 
εμπιστευτικό κλειδάριθμο πρόσβασης (password).

(γ) Δηλώνουν ενδιαφέρον για μία (1) έως τέσσερις 
(4) θέσεις Μαθητείας, από τις προσφερόμενες στο σύ−
στημα, βάσει της ειδικότητας τους, με φθίνουσα σειρά 
προτίμησης κι έτσι καθίστανται υποψήφιοι για προε−
πιλογή στις θέσεις αυτές κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής μαθητευομένων υποτρόφων

1. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Για κάθε θέση Μαθητείας 
επιλέγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα 
έως τέσσερις (4) υποψήφιοι μαθητευόμενοι, με βάση τα 
εξής κριτήρια προεπιλογής, τα οποία έχουν εισαχθεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα και εξετάζονται αυτομα−
τοποιημένα από αυτό:

− Σειρά προτίμησης για τον υποψήφιο (από τις 4 θέ−
σεις κατ’ ανώτατον που έχει δηλώσει ο υποψήφιος).

− Βαθμός τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
− Έτος/μήνας αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθμί−

ας), με τους παλαιότερους αποφοίτους να προηγούνται 
των νεώτερων.

− Χρονική προτεραιότητα δήλωσης.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ: 
Ο κάθε Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) επι−
λέγει μεταξύ των τεσσάρων (4) υποψηφίων κάθε θέσης 
Μαθητείας, τους οποίους έχει προεπιλέξει αυτοματο−
ποιημένα το Σύστημα κατά τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 1 ανωτέρω, τον μαθητευόμενο της επιλογής του 
με τις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:
 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
 μέσω προσωπικής συνέντευξης ή/και
 απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Και δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστη−
μα την επιλογή του έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον 
μαθητευόμενο της επιλογής του στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕ−
ΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ:

Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψηφίου μαθη−
τευομένου από τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο υποψήφιος μαθητευόμε−
νος εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχε−
τική Βεβαίωση Προδέσμεσης, η οποία διαθέτει αύξοντα 
αριθμό, που είναι μοναδικός για τον κάθε υποψήφιο 
μαθητευόμενο για τον οποίο έχει προδεσμευθεί θέση 
Μαθητείας και η οποία αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητεί−
ας» και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην Αντίστοιχη 
Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλο δημόσιο φορέα που θα 
προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων – επιλέγοντας από τη λίστα 
των ΕΠΑΛ−ΕΠΑΣ−Δομών Ειδικής Αγωγής−άλλων φορέων 
που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα − για να 
καταθέσει τα δικαιολογητικά του που βεβαιώνουν τα 
δηλωθέντα στο σύστημα στοιχεία.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος μαθητευόμενος προσκομίζει 
το «Κουπόνι Μαθητείας» και καταθέτει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

− Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/
πτυχίου).

− Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
− Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου στρατού (αν απαι−

τείται).
− Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο δικαι−

ούχο τον ίδιο και ΙΒΑΝ.
− Γνωμάτευση/βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση/βε−

βαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα), εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία που 
έχει αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. Η εν λόγω γνωμά−
τευση δεν απαιτείται για τους αποφοίτους των ΤΕΕ β΄ 
βαθμίδας Ειδικής Αγωγής και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

4. Με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προ−
θεσμίας των δέκα (10) ημερών η θέση Μαθητείας απο−
δεσμεύεται αυτομάτως και ο Φορέας Υποδοχής Μαθη−
τευομένων ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για 
τη θέση Μαθητείας ανάμεσα στους εναπομείναντες 
υποψηφίους μαθητευομένους που αρχικά είχαν προ−
επιλεγεί.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟ−
ΦΟΥ: Από τα ΕΠΑΛ ή τις ΕΠΑΣ ή τις Αντίστοιχες Δομές 
Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς που 
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θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παραλαμβάνονται 
τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο υποψήφιος προδε−
σμευθείς μαθητευόμενος, εξετάζονται για την περίπτω−
ση μη εγκυρότητας στοιχείων και γίνεται ηλεκτρονική 
δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογη−
τικών στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της πύλης 
www.mathiteia4u.gov.gr. Το Πληροφοριακό Σύστημα αυ−
τομάτως δεσμεύει οριστικά τη θέση Μαθητείας και 
γίνεται η τελική επιλογή του μαθητευομένου υποτρό−
φου για τον οποίο εκδίδεται Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων. Το ΕΠΑΛ ή η ΕΠΑΣ ή η Αντίστοιχη Δομή Ειδικής 
Αγωγής ή ο άλλος δημόσιος φορέας που θα προσδιο−
ριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων φυλάσσουν τα δικαιολογητικά σε 
ειδικό χωριστό αρχείο.

Άρθρο 8
Έναρξη Μαθητείας − Καταβολή της υποτροφίας

1. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων ο υποψήφιος μαθητευόμενος παρουσιάζεται στον 
Φορέα Υποδοχής Μαθητευόμενων. Η Μαθητεία ξεκινά 
κατά την πρώτη ημέρα παρουσίας του μαθητευομένου 
υποτρόφου στον Φορέα Υποδοχής Μαθητευόμενων και 
πιστοποιείται με τη σχετική δήλωση έναρξης Μαθητείας 
στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φορέα Υποδοχής 
Μαθητευομένων.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα, μετά τη 
λήξη του μήνα. Καταβάλλεται πλήρης υποτροφία εφό−
σον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος Μαθητείας που 
κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες Μα−
θητείας το μήνα από τις ημέρες που είναι εργάσιμες 
για το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) μη 
περιλαμβανομένων των ημερών που ο Φορέας Υποδο−
χής Μαθητευομένων διακόπτει τη λειτουργία του λόγω 
διακοπών. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία 
καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου για τους δύο 
(2) μήνες που προηγήθηκαν και καταβάλλεται πλήρης 
εφόσον κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο 
εύλογος χρόνος Μαθητείας των είκοσι (20) ημερών για 
κάθε μήνα του διμήνου.

3. Εάν συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) έως και δεκαεν−
νέα (19) ημέρες Μαθητείας τότε η μηνιαία υποτροφία 
μειώνεται αναλόγως. Εάν δεν συμπληρωθούν δεκαπέντε 
(15) ημέρες Μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και 
δεν καταβάλλεται υποτροφία.

4. Σε περίπτωση διακοπής της Μαθητείας ως προς την 
καταβολή της υποτροφίας ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 9 κατωτέρω.

5. Για την πληρωμή της Υποτροφίας απαιτείται υποβο−
λή του μηνιαίου απουσιολογίου (Ως ημερομηνία έναρξης 
του μηνιαίου απουσιολογίου λογίζεται η ημερομηνία 
έναρξης της Μαθητείας και ως ημερομηνία λήξης η 
προηγούμενη ημέρα της αντίστοιχης ημερομηνίας του 
επόμενου μήνα). Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση 
(Φ.Υ.Μ.) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Υπο−
βάλλεται το απουσιολόγιο, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί 
από το μαθητευόμενο υπότροφο αφού ελεγχθεί από την 
Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.). Υποχρέωση του Φ.Υ.Μ. είναι το αρ−
γότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
να οριστικοποιεί το απουσιολόγιο του προηγούμενου 

μήνα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του Πληροφορι−
ακού Συστήματος, η οποία έτσι θα κλειδώνει αυτόματα 
και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών. Σε εξαιρε−
τικές περιπτώσεις κι εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη, 
θα αποστέλλεται το απουσιολόγιο με τηλεομοιοτυπία 
(φαξ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (http://www.eye.minedu.gov.gr/) και 
Θρησκευμάτων από τον αριθμό φαξ του Φορέα ή από 
αριθμό φαξ ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή Αντίστοιχης Δομής Ειδικής 
Αγωγής ή άλλου δημόσιου φορέα που θα προσδιοριστεί 
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, με διαβιβαστικό έγγραφο που τεκμηριώνει 
την αναγκαιότητα τηλεομοιοτυπικής αποστολής.

6. Η πληρωμή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων –Ε.Υ.Ε. 
Ε.Δ. (http://www.eye.minedu.gov.gr/) μέσω του Ειδικού Λο−
γαριασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω ηλε−
κτρονικής τραπεζικής (e−banking) στον λογαριασμό που 
έχει δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος κατά την 
εγγραφή του, εφόσον για τον υπότροφο έχει υποβληθεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα το μηνιαίο απουσιολόγιο 
και στη βάση των ημερών Μαθητείας του εντός του 
μήνα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 9
Διακοπή Μαθητείας

1. Η Μαθητεία μπορεί να διακοπεί, με πρωτοβουλία του 
υποτρόφου ή του Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένου για 
τεκμηριωμένο λόγο που καταγράφεται στο Πληροφο−
ριακό Σύστημα, με τη συμπλήρωση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα του Φύλλου Διακοπής, το οποίο θα εκτυπώ−
νεται, θα υπογράφεται και θα κατατίθεται στο αρμόδιο 
ΕΠΑΛ ή στην ΕΠΑΣ ή στην Αντίστοιχη Δομή Ειδικής 
Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα που θα προσδιο−
ριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων όπου ο μαθητευόμενος υπότροφος 
είχε υποβάλει τα δικαιολογητικά του.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με την ολο−
κλήρωση ενός ημερολογιακού μήνα ένας υπότροφος 
έχει συμπληρώσει λιγότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες 
Μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και δεν κατα−
βάλλεται υποτροφία.

3. Σε περίπτωση διακοπής της Μαθητείας, με πρω−
τοβουλία του υποτρόφου ή του Φ.Υ.Μ. καταβάλλεται 
η υποτροφία για τους μήνες που πραγματοποιήθηκε 
Μαθητεία εφόσον κατ‘ ελάχιστον συμπληρώθηκαν δύο 
(2) μήνες Μαθητείας. Εάν συμπληρώθηκε ένας (1) μήνας 
Μαθητείας δεν καταβάλλεται υποτροφία. Αντίστοιχα 
εάν δε συμπληρωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέ−
ρες στον δεύτερο μήνα δε θεωρείται ότι συμπληρώθηκε 
το κρίσιμο διάστημα των δύο (2) μηνών και δεν κατα−
βάλλεται υποτροφία. Αντίστοιχα, για να καταβληθεί 
η πλήρης υποτροφία για καθένα από τους μήνες του 
διμήνου, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 
είκοσι (20) ημέρες Μαθητείας σε κάθε μήνα. Αν έχουν 
συμπληρωθεί δεκαπέντε (15) έως δεκαεννέα (19) ημέρες 
Μαθητείας σε κάποιο μήνα τότε καταβάλλεται για το 
μήνα αυτό η μειωμένη υποτροφία κατά τα προβλεπό−
μενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

4. Ο απόφοιτος μετά τη διακοπή της Μαθητείας έχει 
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δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο, μέχρι 
και δύο (2) φορές, για όσο χρόνο θα υπολείπεται για 
τη συμπλήρωση Μαθητείας έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμ−
βάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του απολυ−
τηρίου/πτυχίου του ως προς το δικαίωμα συμμετοχής 
του, καθώς έχει προσμετρηθεί κατά την αρχική του 
δήλωση και χωρίς την υποχρέωση επανυποβολής των 
δικαιολογητικών του για εξέταση.

5. Ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων μετά τη δια−
κοπή της Μαθητείας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει 
ξανά στο Πρόγραμμα για δύο (2) επιπλέον κύκλους, 
επιλέγοντας νέο μαθητευόμενο. Στην περίπτωση δι−
ακοπής της Μαθητείας από τον υπότροφο πριν τη 
συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε κύκλου 
Μαθητείας, δίνεται η δυνατότητα στο Φορέα Υποδοχής 
Μαθητευομένων να επιλέξει έναν απόφοιτο από τους 
εναπομείναντες υποψηφίους μαθητευομένους που αρ−
χικά είχαν προεπιλεγεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
7 της παρούσας για τη συγκεκριμένη θέση Μαθητείας 
στην οποία διακόπηκε η Μαθητεία.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων

1. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων έχουν τις ακό−
λουθες υποχρεώσεις:

i. Μεριμνούν για άρτιες συνθήκες Μαθητείας για το 
Μαθητευόμενο ώστε να μπορεί να μαθαίνει και να απο−
κτά επαγγελματική εμπειρία.

ii. Ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα για την 
έναρξη της Μαθητείας, τη διακοπή της Μαθητείας και 
συμπληρώνουν υποβάλλοντας στο Σύστημα κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 ανωτέρω το μηνιαίο απουσι−
ολόγιο.

iii. Μεριμνούν από κοινού με το μαθητευόμενο υπότρο−
φο για την υποβολή αντιγράφου του Φύλλου Διακοπής 
Μαθητείας στο ΕΠΑΛ ή την ΕΠΑΣ ή την Αντίστοιχη 
Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα που 
θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

iv. Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του Μαθητευομένου 
για κάθε θέση Μαθητείας, του οποίου τα στοιχεία τα 
δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα.

v. Διευκολύνουν τα στελέχη που πραγματοποιούν 
επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση του 
Προγράμματος Μαθητείας καθώς και την Αξιολόγηση 
του Προγράμματος.

vi. Ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε περίπτωση 
οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια 
της Μαθητείας.

2. Οι Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων δύνανται να 
συμπληρώνουν, προαιρετικά, Φύλλα Αξιολόγησης των 
Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των μαθητευομένων υποτρόφων

1. Οι μαθητευόμενοι υπότροφοι:
i. Υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της Μαθητείας τους 

να είναι επιμελείς να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπερι−
φορά προς το προσωπικό και τη διοίκηση του Φορέα 
Υποδοχής Μαθητευομένων.

ii. Πραγματοποιούν εύλογο χρόνο Μαθητείας που ορί−
ζεται κατ’ ελάχιστον σε είκοσι (20) ημέρες Μαθητείες 
από τις ημέρες που είναι εργάσιμες για τον Φ.Υ.Μ και 
πάντως να συμπληρώνουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες Μαθητείας ανά μήνα. Άλλως, ως προς την κα−
ταβολή της υποτροφίας και τη συνέχιση της Μαθητεί−
ας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της 
παρούσας.

iii. Μεριμνούν από κοινού με το Φορέα Υποδοχής Μα−
θητευομένων για την υποβολή αντιγράφου του Φύλλου 
Διακοπής Μαθητείας στο ΕΠΑΛ ή την ΕΠΑΣ ή την Αντί−
στοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλον δημόσιο φορέα 
που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

iv. Διευκολύνουν τα στελέχη που πραγματοποιούν 
επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση του 
Προγράμματος Μαθητείας, καθώς και την Αξιολόγηση 
του Προγράμματος.

v. Ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε περίπτωση 
οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια 
της Μαθητείας.

2. Οι Μαθητευόμενοι Υπότροφοι δύνανται να συμπλη−
ρώνουν, προαιρετικά, Φύλλα Αξιολόγησης των Φορέων 
Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Σχολικών Μονάδων Τεχνικής

Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ), Αντίστοιχων Δομών 
Ειδικής Αγωγής ή άλλων δημοσίων φορέων που θα 

προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων για την παραλαβή και 

τήρηση αρχείου δικαιολογητικών και εγγράφων

1. Από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τις Αντίστοιχες 
Δομές Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς 
που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παραλαμβάνονται, 
με ευθύνη του Διευθυντή τους, τα δικαιολογητικά που 
υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 της 
παρούσας, τα οποία εξετάζονται για την περίπτωση μη 
εγκυρότητας στοιχείων. Για την παραλαβή των δικαιο−
λογητικών αυτών γίνεται ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαί−
ωσης παραλαβής των δικαιολογητικών στο Πληροφορι−
ακό Σύστημα μέσω της πύλης www.mathiteia4u.gov.gr. Εν 
συνεχεία, τα δικαιολογητικά αυτά τηρούνται σε αρχείο, 
που θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο.

2. Από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τις Αντίστοιχες 
Δομές Ειδικής Αγωγής ή από άλλους δημόσιους φορείς 
που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παραλαμβάνο−
νται επίσης, εξετάζονται ως προς την εγκυρότητά τους 
και τηρούνται σε αρχείο κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 ανωτέρω:

(α) αντίγραφο του Φύλλου Διακοπής Μαθητείας σύμ−
φωνα με το άρθρο 9 ανωτέρω,

(β) τυχόν άλλα αναγκαία δικαιολογητικά και έγγραφα 
που θα ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευ−
τικών Δράσεων και για τα οποία θα ενημερωθούν εγ−
γράφως τα ΕΠΑΛ, οι ΕΠΑΣ, οι Αντίστοιχες Δομή Ειδικής 
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Αγωγής ή οι άλλοι δημόσιοι φορείς που θα προσδιορι−
στούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

3. Σχετικώς εκδίδεται και αποστέλλεται εγκύκλιος 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

4. Κατόπιν αίτησης του Διευθυντή του και για εξαιρε−
τικό λόγο, που τεκμηριώνεται αναλυτικά, είναι δυνατόν 
με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων να εξαιρεθεί ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή 
Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής των παραπάνω υπο−
χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2012
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