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ΚΟΙΝ:  

 ΚΟΙΝ:   

 
    
 
 
ΘΕΜΑ: «Διαχείριση μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατά το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και 
παρουσίες των μαθητευόμενων με αναρρωτική άδεια στο Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας» 
 

Με βάση τις αρμοδιότητές μας και με αφορμή τα αιτήματα για παρατάσεις Συμβάσεων Μαθητείας λόγω 

μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών που περιήλθαν στην υπηρεσία μας ειδικά μετά την αποστολή της τελευταίας 

εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι από τη λήψη της παρούσης οι μαθητευόμενοι που έχουν λάβει ή θα λάβουν 

αναρρωτική άδεια για οποιονδήποτε λόγο από δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο 

Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας καθώς η αναρρωτική άδεια είναι διαρκής και δεν μπορεί να  διακόπτεται κατά 

περίπτωση και επιλεκτικά. 

 

Για τις αναρρωτικές άδειες που έχουν ήδη περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν ολοκληρωθεί διερευνάται το 

ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης. Μέχρι οριστικής διευθέτησης, η μέχρι σήμερα διαχείριση των αναρρωτικών 

αδειών  του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας , στον μεν φορέα απασχόλησης ήταν ευθύνη του εργοδότη 

στο δε Εργαστηριακό Μάθημα ήταν ευθύνη του διδάσκοντα/επόπτη εκπαιδευτικού και του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. 

Σημειώνεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον 2ο Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της ΕΔ ΕΣΠΑ του 

ΥΠΠΕΘ στις αρμοδιότητες του επόπτη εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται «επίβλεψη της τήρησης των όρων της 

σύμβασης που έχει υπογραφεί, τον έλεγχο των εντύπων της μαθητείας, την παρακολούθηση της προόδου του 

μαθητευόμενου και τη σύνταξη αναλόγων εκθέσεων προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη 

στον εργοδότη». Ως εκ τούτου ο διδάσκων και επόπτης εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Διευθυντή 

του ΕΠΑ.Λ. περί της υλοποίησης της σύμβασης μαθητείας καθώς και της τήρησης του Πλαισίου ποιότητας της 

μαθητείας (ΚΥΑ 26385/16-02-2017,ΦΕΚ Β’ 491) σύμφωνα με το οποίο «Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής». 

 

 Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι, 29-5-2018 

Αριθ. Πρωτ.: 87071/Δ4 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Επαγγελματικά Λύκεια   

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων 
Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

----- 

 
Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr 

E-mail:   depek_mathiteia@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες:  Ε. Λαμπροπούλου 

Τηλέφωνο:   210 344 3306 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον 

σημείο. Μπορείτε να τοποθετήσετε το 

πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στο 

έγγραφο. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση της ελκυστικής 

φράσης.] 
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 ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών mail@2epal-acharn.att.sch.gr 

ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών mail@epal-n-moudan.chal.sch.gr 
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 ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας mail@1epal-n-ionias.mag.sch.gr 

ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών epal-vasil@sch.gr 

2
ο
 ΕΠΑ.Λ. Χανίων mail@2epal-chanion.chan.sch.gr 

3
ο
 ΕΠΑ.Λ. Ταύρου 3epal-tavrou@sch.gr 
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ο
 ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας mail@2epal-chalk.eyv.sch.gr 

2
ο
 ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου Σχολής sivitan@gmail.com 
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Από τη λήψη της παρούσης παύει να ισχύει η διαδικασία της Παραγράφου Δ της με αριθμό 70906/Δ4/4-05-2018 

(Διευκρινίσεις - οδηγίες υλοποίησης Β’ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.). 

Το έντυπο Τροποποίησης Σύμβασης του Παραρτήματος 1 της ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τις 

περιπτώσεις των εργοδοτών που παραμένουν κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα (Κοινή Υπουργική Απόφαση 

136312, ΦΕΚ 2859Β 21.08.2017, «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», 

άρθρο 2 περίπτωση Β). 

 
Επίσης με την παρούσα ανακαλείται το με αριθμό πρωτοκόλλου 63539/Δ4/23-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προς το 2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –Τμήμα Γ’ 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 


		2018-05-29T10:46:05+0300




