
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 6633/ K5 
Αμοιβή α) Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύν-

σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης και Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση 

του έργου του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μα-

θητείας» και β) Εκπαιδευτικών για την παρακο-

λούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας (υπο-

στήριξη εποπτείας της Μαθητείας). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 40 καθώς και των άρθρων 35 

έως 40 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως της παρ. 4 του άρ-
θρου 28, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και της περιπ. δ’ της παρ. 6
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).

14 Την υπ’ αρ. 51875/07.5.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

15. Την υπ’ αρ. 329/10.2.2005 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. ΚΑ/845/25.8.2003 απόφασης
(Β΄ 1222) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 210).
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16. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 της υπ’ αρ. 1197302/2021 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μετα-
λυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4531).

17. Την υπό στοιχεία 138797/Κ5/2021 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την 
επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευ-
θύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β΄ 5253).

18. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/783/154097/Β1/29-11-2021 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

19. Την υπ’ αρ. 92125/18-08-2021 πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων με τίτλο «"Μαθητεία ΕΠΑΛ και 
ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)"», κωδικό ΕΔΒΜ176 
(ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ- ΟΡΒ), και συνολικής διατιθέμενης 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 
39.430.384,00 €», του Επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 
2014-2020.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 546.800 ευρώ που 
αφορά στην αμοιβή α) των Συντονιστών Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και των Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του έργου 
του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» και β) των 
Εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της μάθησης 
στον χώρο εργασίας (υποστήριξης εποπτείας της Μαθη-
τείας), η οποία θα καλυφθεί από την Πράξη «Μαθητείας 
ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με κωδ. ΟΠΣ 5136470 και π/ϋ 
Πράξης 19.868.592,00 €, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αμοιβή Συντονιστών Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Υπευθύνων Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για την παρακολούθηση του έργου του
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας»

1. Τον καθορισμό αμοιβής των Συντονιστών των Πε-
ριφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για την 
παρακολούθηση του έργου του «Μεταλυκειακού έτους -
Τάξη Μαθητείας» της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4763/ 
2020 (Α΄ 254), που προκύπτουν από την υπό στοιχεία 
138797/Κ5 (Β΄ 5253/2021) υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συ-
ντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. 
για τη Μαθητεία» του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €)
ανά μήνα. Οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και 
τα παραδοτέα που απαιτούνται για την αμοιβή τους 
περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 
1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κανο-

νισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μα-
θητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τον καθορισμό αμοιβής των Υπευθύνων των Διευ-
θύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακο-
λούθηση του έργου του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη 
Μαθητείας» της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 
(Α΄ 254/2020), που προκύπτουν από την υπό στοιχεία 
138797/Κ5 (Β΄ 5253/2021) υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντο-
νιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για 
τη Μαθητεία» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) ανά μήνα. 
Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα παραδοτέα που 
απαιτούνται για την αμοιβή τους περιγράφονται στην 
παρ. 5 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μετα-
λυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Αμοιβή Εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση 
της μάθησης στον χώρο εργασίας
(υποστήριξη εποπτείας της Μαθητείας)

Τον καθορισμό αμοιβής για την παρακολούθηση της 
μάθησης στον χώρο εργασίας του «Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας» (υποστήριξη εποπτείας της 
Μαθητείας) της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 
(Α΄ 254), από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατί-
θεται η εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο ή 
από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ή από τους Διευθυντές 
των Ε.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 και 15 της υπ’ 
αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργικής απόφασης «Κα-
νονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μα-
θητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο 
του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» και ανά 
επίσκεψη στον εργασιακό χώρο. Οι αρμοδιότητες των 
εποπτών εκπαιδευτικών περιγράφονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 15 της υπ’ αρ. 1197302 (Β΄ 4531/2021) υπουργι-
κής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύ-
νταξη εκθέσεων παρακολούθησης για κάθε εποπτεία της 
μαθητείας στον εργασιακό χώρο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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