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Συνεπώς στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους ‐ Τάξης Μαθητείας» καλούνται 

οι  εργοδότες  του  ιδιωτικού  τομέα  να  υποβάλλουν  Υπεύθυνη  Δήλωση  (ΥΔ)  του  Ν.1599/1986  στην  οποία  θα 

βεβαιώνουν, όπως φαίνεται στην συνημμένη ΥΔ, ότι  έχουν αποζημιώσει με  το μέρος  της αποζημίωσης που τους 

αντιστοιχεί  τους  μαθητευόμενους  που  απασχολούν  στην  επιχείρησή  τους  και  έχουν  καταβάλει  τις  νόμιμες 

ασφαλιστικές  εισφορές.  Οι  ΥΔ  θα  τηρούνται  στο  αρχείο  του  κάθε  μαθητευόμενου  στο  ΕΠΑ.Λ.  που  υλοποιεί  το 

«Μεταλυκειακό Έτος ‐ Τάξη Μαθητείας», και αντίγραφο θα τηρείται και στο αρχείο του εργοδότη. 

 

Παρακαλούμε  τους  Διευθυντές  των  ΕΠΑ.Λ.  μέσω  των  εποπτών‐εκπαιδευτικών  του «Μεταλυκειακού  Έτους‐Τάξης 

μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. να μεριμνήσουν για τη συλλογή των ΥΔ από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ως εξής: 

1. Μία  Υ.Δ.  για  την  καταβολή  αποζημιώσεων  και  ασφαλιστικών  εισφορών  από  την  αρχή  της  σύμβασης 

μαθητείας και έως 31/5/2019. Η συλλογή των ΥΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 28/6/2019. 

2. Μία  Υ.Δ.  για  την  καταβολή  αποζημιώσεων  και  ασφαλιστικών  εισφορών  με  την  λήξη  του  προγράμματος 

μαθητείας  για  τους  υπολειπόμενους  μήνες.  Η  συλλογή  των  Υ.Δ.  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  έως 

30/9/2019. 

3. Επίσης,  παρακαλούμε να καταβληθεί  κάθε δυνατή προσπάθεια να συλλεχτούν οι αντίστοιχες  Υ.Δ.  και  για 

την Α’ και Β’ φάση υλοποίησης μαθητείας, έως 28/6/2019. 

Ο  συντονιστής/υπεύθυνος  μαθητείας  σε  κάθε  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  σε  συνεργασία  με  τους 

υπεύθυνους μαθητείας σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. οφείλει να παρακολουθεί τη 

συλλογή των ΥΔ, να συνδράμει στο έργο των ΕΠΑ.Λ. με κάθε πρόσφορο τρόπο και να ενημερώσει με ηλεκτρονικό 

μήνυμα (mgiochala@minedu.gov.gr , depek_mathiteia@minedu.gov.gr) τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ περί της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως 3 Ιουλίου 2019 για τις Α’ , Β΄ και Γ’ (έως 31/5/2019) φάσεις της μαθητείας καθώς 

και έως 4 Οκτωβρίου 2019 για τους υπολειπόμενους μήνες της Γ’  φάσης. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι  το   «Μεταλυκειακό Έτος‐Τάξη Μαθητείας»  συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο  και  το  ελληνικό  δημόσιο,  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «ΑΝΑΔΕΔΒΜ»  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020,  συνεπώς  είναι 

υποχρεωτική  η  συμμόρφωση  όλων  των  συμμετεχόντων  στις  απαιτήσεις  του  προγράμματος  ώστε  να 

επιβεβαιώνεται  η  πραγματοποίηση  όλων  των  απαραίτητων  δαπανών.  Οι  εργοδότες  οφείλουν  να  έχουν  στη 

διάθεση  τους  κατά  τις  διοικητικές  και  επιτόπιες  επαληθεύσεις  από  την  Εποπτεύουσα  Αρχή    όλα  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των εν λόγω δαπανών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συνημμένα: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση  
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΕΚΤ 
5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ‐ Τμήμα Γ’ 
7. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’ 
8. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ (1):  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, Υπ.Π.Ε.Θ. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Με  ατομική  μου  ευθύνη  ως  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  /  επιχείρησής 
……………………………………………………………………………………………….. και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται 
από  τις  διατάξεις  της  παρ. 6  του  άρθρου 22  του  Ν. 1599/1986,  δηλώνω  ότι  έχω  αποζημιώσει,  με  το  μέρος  της 
αποζημίωσης  που  αντιστοιχεί,  τους  μαθητευόμενους  του  συνημμένου  πίνακα  για  το  αναγραφόμενο  χρονικό 
διάστημα  και  σύμφωνα  με  τη  σχετική  σύμβαση  μαθητείας  κάθε  μαθητευόμενου  που  απασχολώ  ή  απασχόλησα 
αντίστοιχα στην επιχείρησή μου. Δηλώνω επίσης πως έχω καταβάλει τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα 
με τη σχετική σύμβαση μαθητείας κάθε μαθητευόμενου αντίστοιχα. 

Ημερομηνία:      
……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Συνημμένος Πίνακας Μαθητευόμενων 

 

α/α  Επώνυμο  Όνομα  ΑΦΜ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΑΠΟ 

(ημερομηνία) 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΩΣ 

(ημερομηνία) 

1           

2           

3           

           

           

           

 

 

 

(Υπογραφή) 


