ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ
1.

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο πραγµατοποιείται
ως εξής για τους µαθητεύοµενους των εκπαιδευτικών δοµών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης:
• Μαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕ∆: για τέσσερες, πέντε ή έξι ηµέρες την εβδοµάδα. Ο
πρακτικά ασκούµενος µαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ηµερήσιο πρόγραµµα
εργασίας στην επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των µαθητών είναι
έξι (6) ώρες την ηµέρα και µέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδοµάδα στην περίπτωση
εξαήµερης απασχόλησης.
• Μαθητευόµενοι του µεταλυκειακού έτους των ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων :για 28 ώρες την εβδοµάδα επιµερισµένες σε 4 ηµέρες την εβδοµάδα
κατ΄ελάχιστον.
• Μαθητευόµενοι των ΙΕΚ : Έως πέντε ηµέρες την εβδοµάδα σε πρωϊνό ή απογευµατινό
ωράριο για 6 έως 8 ώρες την ηµέρα. Πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια ενός έτους
κατάρτισης ή ενός ηµερολογιακού έτους, κατά το Γ΄και ∆΄έξάµηνο.

2. Μεταξύ
εργοδότη,
µαθητή
και
εκπαιδευτικής
δοµής
(σχολείου)
υπογράφεται
Συµφωνητικό/Σύµβαση Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της
Μαθητείας, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του µαθητή.
3. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι µαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ κατά τη
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης - Μαθητεία , αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ίσο προς το 75% επί του
κατωτάτου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή µε 17,12€.
4. Σύµφωνα µε το ισχύον ηµεροµίσθιο και δεδοµένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο
και του µαθητή θα υπολογίζονται στο ήµισυ (1/2) των πραγµατικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των
8,56 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και µαθητών για κάθε ηµέρα Πρακτικής ΆσκησηςΜαθητείας διαµορφώνονται ως εξής:

.
:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ηµεροµίσθιο

22,83€ x 75% = 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι
ασφαλιστικές εισφορές
Εισφορές εργοδότη

17,12/2 = 8,56€
8,56€ x 36,78% = 3,15€

Εισφορές µαθητή

8,56€ x 3,28% = 0,28€

Σύνολο εισφορών

3,15€ + 0,28€ = 3,43€

Καθαρό εισπραττόµενο ποσό από
τον µαθητή

17,12€ - 0,28€ = 16,84€
17,12€ (ηµεροµίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€

Επιβάρυνση
του
εργοδότη,
αφαιρούµενης της επιδότησης

6,12 + 3,15€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,27€

Η θέση Πρακτικής Άσκησης - Μαθητεία επιδοτείται για κάθε ηµέρα πραγµατοποίησης της, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα σε σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος .
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Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2016 (3) έχει οριστεί στα 11.00€ για κάθε ηµέρα πρακτικής
άσκησης και καταβάλλεται από τον ΟΑΕ∆ στους εργοδότες (ή στους µαθητές) που απασχολούν
µαθητές .
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ηµέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας,
δώρων και λοιπών επιδοµάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).
Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο
το προβλεπόµενο ηµεροµίσθιο στους ασκούµενους µαθητές.
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
9. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούµενοι µαθητές δικαιούνται κάθε ηµερολογιακό έτος
κανονική άδεια µε αποδοχές(2) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις .
Πίνακας υπολογισµού κανονικών αδειών:
Α∆ΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ
Ανά
έτος

Ανά µήνα

για 2 µήνες

για 6 µήνες

για 8 µήνες

για 10 µήνες

Για πρακτική
4 ηµέρες την
εβδοµάδα

16,00

1,33

2,67

8,00

10,67

13,33

Για πρακτική
5 ηµέρες την
εβδοµάδα

20,00

1,67

3,33

10,00

13,33

16,67

* Όταν ο αριθµός των ηµερών άδειας που προκύπτει είναι δεκαδικός στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.
Σηµείωση: Σε περίπτωση παραίτησης µαθητή από θέση Πρακτικής Άσκησης-Μαθητείας για σοβαρούς
λόγους, θα πρέπει να γίνει χρήση του συνόλου ή του υπολοίπου της Κανονικής Άδειας πριν την υποβολή
της παραίτησης και τη διακοπή του Συµφωνητικού Μαθητείας.
β) Σπουδαστική άδεια: Οι µαθητές, που δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους,
δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), µέχρι 30
εργάσιµες ηµέρες*, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούµενης απασχόλησής
τους, για συµµετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθµ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς
ηµέρες ή τµηµατικά.

* Η συγκεκριµένη διάταξη εφαρµόζεται αναλογικά για χρονικό διάστηµα µαθητείας µικρότερης του ενός
έτους.
Η σπουδαστική άδεια µπορεί να είναι συνεχόµενη ή τµηµατική. ∆ηλαδή µπορεί ο µαθητής να κάνει
χρήση της σπουδαστικής άδειας για όλο το χρονικό διάστηµα της περιόδου των εξετάσεων ή δύο ηµέρες
για κάθε ηµέρα εξετάσεων.
Για τη χορήγηση των ηµερών σπουδαστικής άδειας και την αµοιβή αυτών, ο µαθητής πρέπει να
προσκοµίσει στον εργοδότη, βεβαίωση της εκπαιδευτικής δοµής φοίτησης από την οποία θα προκύπτει το
δικαίωµα συµµετοχής του στις εξετάσεις και το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο αυτές θα
πραγµατοποιηθούν.
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Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ
α) Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (4) κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του ∆ηµοσίου Τοµέα)
που απασχολεί πρακτικά ασκούµενους µαθητές των ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ, υποχρεούται να υποβάλλει
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/µεταβολών
Σύµβασης Μαθητείας.
Στον εν λόγω πίνακα είναι υποχρεωτικά προς συµπλήρωση όλα τα πεδία που εµφανίζονται µε κόκκινο
χρώµα. Στο τέλος του εντύπου Ε3.4 και συγκεκριµένα στον πίνακα Ε, στο πεδίο «Σύµβαση Μαθητείας»
συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία έναρξης της Σύµβασης Μαθητείας.
β) Οι εργοδότες του ∆ηµοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε
Ασκούµενου µαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι µαθητές από την πρώτη ηµέρα µαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (5) .
Οι ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούµενων µαθητών όλων των επιπέδων διαµορφώνονται
ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
Ι.Κ.Α. & Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
∆ΛΟΕΜ
ΛΠΕα Α.Ε
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ
ΕΚΛΑ
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

33,10%
3,17%
--------------0,15%
0,24%
0,12%
----------36,78%

-----1,83%
--------------------0,10%
1,00%
0,35%
3,28%
40,06%

Επίσης, βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:
Επαγγελµατικός κίνδυνος + 1%
Βαρέα και ανθυγιεινά
+ 3,6%
ΙΚΑ – ΤΕΑΜ
+ 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)
Οι µαθητευόµενοι δηλαδή κατά το διάστηµα της πρακτικής τους άσκησης, 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.
Στη συνέχεια επισηµαίνουµε, ότι προκειµένου να υποβληθούν οι ΑΠ∆ (Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις)
και επειδή το πρόγραµµα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των
µαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠ∆ το ήµισυ των πράγµατι καταβαλλοµένων
ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 8,56€.
Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠ∆, προκειµένου να µην το απορρίψει το ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα του ΙΚΑ.
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Επίσης, όπου υπάρχουν Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και
άλλοτε ο µαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση µε τα ως άνω Ταµεία.
Πληροφορίες για τους κωδικούς των ειδικοτήτων και των πακέτων κάλυψης στα οποία ασφαλίζονται οι
πρακτικά ασκούµενοι µαθητές των ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ (όπως των Τεχνικών σχολών του ΟΑΕ∆ αναφέρονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα) µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ και συγκεκριµένα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www. ika.gr
Το πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης - Μαθητείας των ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(1)
ΚΥΑ 10186/∆5.12/9-4-2013, (ΦΕΚ 894/B/12-4-2013). Η ως άνω ΚΥΑ έχει εφαρµογή από 1/4/2013.
(2)
Ν.3144/03, ΦΕΚ 111/Α/08-05-03, άρθρο 6.
(3)
KYA 24018/411/2016 (ΦΕΚ 1562/B/2016)
(4)
ΚΥΑ 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ 2390/Β/08-09-2014 και 31349//95/15-09-2014 (Α∆Α: Ψ9Ρ4Λ-4ΘΘ) εγκύκλιος εφαρµογής
της παραπάνω ΚΥΑ για κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του ∆ηµοσίου Τοµέα)
(5)
Ν. 2335/95, εγκύκλίος 19 του ΙΚΑ (αρ. πρωτ. Α20/251/4/18-3-1996), ν.4254/2014 και εγκύκλιος 45/11-6-2014 του ΙΚΑ.
** Ν. 4386/2016, άρθρο 66 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)
**
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