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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Φ4/117002/Δ4 (1)
Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/

2016 (Α’ 125), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 
46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικο-
νομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων 
μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (ΕΕ L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330/1 της 
15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγί-

ας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρη-
ματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για 
την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και 
ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».

8. Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».
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9. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 201) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Την 201408/Υ1/25-11-2016 (Β’ 3818) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη».

12. Την οικ. 13471/4878/2018 (Β’814) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο».

13. Την 26385/2017 (Β’ 491) απόφαση των Υπουργών 
οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας 
Μαθητείας».

14. Την αριθμ. Φ.1/Γ/201/112353/Β1/4-7-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι, από της διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. Β’ του άρθρου 3 της 26385/2017 (Β’ 491) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Β) Στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) συμ-
μετέχουν: α) ένας (1) Εργασιακός Σύμβουλος του τοπι-
κού ΚΠΑ, β) ένας (1) εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
γ) ένας (1) εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του O.A.Ε.Δ., 
δ) ένας (1) εκπαιδευτής των δημοσίων Ι.Ε.Κ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
ε) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών Επιμελητηρί-
ων που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων, στ) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών εργα-
τικών κέντρων που προτείνεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ζ) ένας (1) 
κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών που προτείνεται από τον Σ.Ε.Β., η) ένας 
(1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώσεων Εμπορί-
ου και Επιχειρηματικότητας που προτείνεται από την 
Ε.Σ.Ε.Ε., θ) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των τοπικών ενώ-
σεων Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας που 
προτείνεται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ι) ένας (1) κοινός εκπρό-
σωπος των τοπικών ενώσεων Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων που προτείνεται από τη Σ.Ε.Τ.Ε..

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπλη-
ρωτές τους. Ο εκπρόσωπος των περιπτ. ε’ έως ι’ πρέπει 
να προέρχεται από κέντρα ή ενώσεις της περιοχής που 
εδρεύει το ΚΠΑ στο οποίο συστήνεται η κάθε ΟΥΜ. Αν 
κατά περίπτωση δεν υπάρχουν τοπικές ενώσεις ή κέντρα 
ή οι φορείς των περιπτ. ε’ έως ι’ δεν προτείνουν τον εκ-
πρόσωπο, οι ΟΥΜ συγκροτούνται και λειτουργούν με 
τα υπόλοιπα μέλη.

Το συντονισμό των Ο.Υ.Μ. έχει ο εργασιακός σύμ-
βουλος εργοδοτών του ΚΠΑ στο οποίο λειτουργεί. Οι 
Ο.Υ.Μ. συνεδριάζουν μετά από πρόσκληση του εργασι-
ακού συμβούλου ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε κρίνεται 
αναγκαίο. Τα ΚΠΑ αποτελούν τις διοικητικές δομές που 
υποστηρίζουν γραμματειακά, τεχνικά και διοικητικά το 
έργο των Ο.Υ.Μ..

Έργο των Ο.Υ.Μ. είναι η οργάνωση και η υλοποίηση 
δράσεων ενημέρωσης και ενεργοποίησης των φορέων 
του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και των Φορέων Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την προσέλκυ-
ση θέσεων Μαθητείας.

Συγκεκριμένα, κάθε Ο.Υ.Μ. σε συνεργασία με τις εκ-
παιδευτικές δομές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ο.Α.Ε.Δ. της 
Περιφερειακής Ενότητας έχει την ευθύνη:

α) Να συντονίζει τις ενέργειες δημοσιότητας και ενημέ-
ρωσης των επιχειρήσεων με σκοπό την εκ μέρους τους 
προσφορά θέσεων μαθητείας και την ανίχνευση των 
αναγκών τους σε μαθητευόμενους.

β) Να εξασφαλίζει την καταγραφή των θέσεων Μαθη-
τείας στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ με στόχο 
την επικαιροποίηση του Μητρώου των Επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν σε προγράμματα Μαθητείας.

γ) Να επεξεργάζεται τα στοιχεία για τις προσφερόμε-
νες θέσεις μαθητείας και να ενημερώνει τις Περιφερει-
ακές Επιτροπές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την 
ανταπόκριση των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας και επαγγελματική ειδικότητα.

δ) Να κατανέμει τις θέσεις Μαθητείας στις εκπαιδευ-
τικές δομές, ανάλογα με τη ζήτηση των φορέων για 
ειδικότητες και τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθη-
τευόμενων ανά δομή.

ε) να υποστηρίζει την τοποθέτηση των μαθητευό-
μενων, σύμφωνα με την αντιστοίχιση την οποία έχουν 
πραγματοποιήσει οι εκπαιδευτικές δομές, σε συνεργασία 
και συμφωνία με τους εργοδότες.

στ) Να ενημερώνει ετησίως το Εθνικό Συντονιστικό 
Όργανο για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαθη-
τείας και να συμμετέχει, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ 
και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην εθελοντική 
πιστοποίηση εργοδοτών, με στόχο τη δημιουργία Μη-
τρώου Πιστοποιημένων Εργοδοτών για την υλοποίηση 
της Μαθητείας.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομίας Παιδείας, Έρευνας 
και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ    ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ




