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ΘΕΜΑ: «Άδειες κατά την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» 

 

Σε συνέχεια της 1ης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ7/154085/Δ4/18-09-2017 σχετικά με την ολοκλήρωση της α΄ 

φάσης μαθητείας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: 

1. με βάση το άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 

«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΦΕΚ 

2859/τ.Β΄/21.08.2017), ορίζεται ότι «Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις 

ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να 

αυξάνεται κατά 5%. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που προβλέπονται στο 

άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.  Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την Α΄ φάση Μαθητείας του σχολικού 

έτους 2016-2017 δίνεται αθροιστικά επιπλέον ποσοστό απουσιών 10% στο σύνολο των ημερών του 

προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο 

ωφελούμενος του προγράμματος-μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και με 

ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός 

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του 

Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες…».  

2. Σε περίπτωση που έχουν καταγραφεί απουσίες στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», 

πέραν της κανονικής άδειας και ολιγοήμερης (έως 3 ημερών) αναρρωτικής άδειας στην αναφερόμενη 

ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ «Σε περίπτωση που ο εργοδότης 

παραμείνει κλειστός για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων ο μαθητευόμενος δύναται να κάνει χρήση 

του συνόλου της κανονικής του άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και ο μαθητευόμενος δεν κάνει χρήση της κανονικής του άδειας,  το 

πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης, μέχρι την 

ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών.» Με την ρύθμιση αυτή παρατείνεται η σύμβαση μαθητείας 

όπως αναφέρεται με ευθύνη του εργοδότη έως ότου ολοκληρωθούν οι 9 μήνες του «Προγράμματος 

εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,    26-10-2017 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/182115/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α΄   

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

E-mail:  depek_mathiteia@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Όλγα Καφετζοπούλου 

Τηλέφωνο:  210 344 2229 

 Fax:  210 344 2365 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.)  

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ 

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ.Δ.Ε.) 

 
 

 

 [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.] 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IhofRqrFbnVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrfDDGPsEd5w1RlZ7JeWqmWPEnRgLS4WWNsRdCfiIX8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IhofRqrFbnVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrfDDGPsEd5w1RlZ7JeWqmWPEnRgLS4WWNsRdCfiIX8
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr
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Συνεπώς, κατ’  αναλογία της προηγούμενης περίπτωσης μπορεί, εφόσον υπάρχουν στα τμήματα της 

α΄ φάσης μαθητευόμενοι, οι οποίοι για σοβαρούς ιατρικούς λόγους έχουν λάβει αναρρωτική άδεια, το 

πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας να συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης μέχρι την 

ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών, με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης του εργοδότη για 

παράταση της σύμβασης μαθητείας και της βεβαίωσης του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ότι ο/η 

μαθητευόμενος/η δεν ξεπέρασε τα όρια απουσιών στο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας. 

Για τις αναφερόμενες περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών (πέραν των 3 ημερών) οι Διευθυντές των 

ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στη Διεύθυνση Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης μέσω των Π.Δ.Ε. έγγραφο με αναφορά στο είδος και τη διάρκεια (έναρξη και λήξη) της 

αναρρωτικής άδειας (π.χ. λόγω ατυχήματος, εγκυμοσύνης, χρόνιων παθήσεων κλπ.), στη ρύθμιση της 

απουσίας του μαθητευόμενου από το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» (π.χ. έγγραφη 

συναίνεση του εργοδότη και αντίγραφο της παράτασης σύμβασης ή διακοπή της σύμβασης) καθώς και 

αντίγραφο του παρουσιολογίου για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, όπου θα εμφανίζεται εάν 

κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ο/η μαθητευόμενος/η παρακολουθούσε κανονικά το 7ωρο 

εργαστηριακό μάθημα. 
 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 
 
 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄ 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ 
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