
Οι μέρες αυτές για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας δεν προσμετρώνται, 
απλά καταγράφονται. 
 
Οι μέρες αυτές αυτές για το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο θα πρέπει 
να συμπληρωθούν στο τέλος. 
 
 

1.    Με βάση το Άρθρο 7, παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας (ΦΕΚ 4531/Β΄/1-10-2021) 
: «Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδή ποτε χρονικό διάστημα, 
εξαιρουμένων των επισήμων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει 
χρήση των ημερών της κανονικής άδειάς του». 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο του 
«Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» απαιτούνται 156 ημέρες 
συμπεριλαμβανομένων των κανονικών αδειών και των αδειών ασθένειας (156 
= φυσική παρουσία + κανονικές άδειες + άδειες ασθένειας). Οι ημέρες 
επίσημης αργίας και οι ημέρες απουσίας που δικαιούται ο 
μαθητευόμενος δεν συνυπολογίζονται στις ημέρες που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος μαθητείας. 
  

2.      Οι μέρες που ένας εργοδότης παραμένει κλειστός λόγω covid δηλώνονται 
στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο του ΠΣ (είναι προσωρινά εκτός 
λειτουργίας). Και με βάση το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας 
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας (ΦΕΚ 4531/Β΄/1-10-
2021): «Σε περιπτώσεις έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, αν 
μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για κατ’ οίκον 
περιορισμό από αρμόδιο δημόσιο φορέα, δικαιούται να λάβει   άδεια 
απουσίας τόσο από την εκπαιδευτική δομή 
όσο  και από το χώρο εργασίας εφόσον αποσταλεί στο ΕΠΑ.Λ. αίτημα συνοδευ
όμενο από βεβαίωση του δημόσιου φο ρέα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνεται ο   παραγγέλων φορέας, το χρονικό διάστημα και ο 
λόγος απουσίας του. Η χρονική διάρκεια αυτών των αδειών κα θορίζεται σύμ
φωνα με τα προβλεπόμενα από τον αρμό διο δημόσιο φορέα. Οι άδειες αυτές 
δεν 
προσμετρώνται    στο σύνολο των ημερών της αναρρωτικής ή κανονικής   άδεια
ς  που δικαιούται ο μαθητευόμενος ούτε μειώνουν το όριο των απουσιών πο
υ δικαιούται στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, παραμένει όμως η υπο
χρέωση του μαθητευόμενου να συμπληρώσει τις ημέρες παρουσίας σε εργοδ
ότη που προβλέπονται από το Πρόγραμμα μά θησης σε εργασιακό χώρο». 

             
 
 


