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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».

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.
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