
Η Μαθητεία στην εντατική 
 
 

 Φτάνουμε τους δύο μήνες από την αναστολή λειτουργίας του 'Μεταλυκειακού έτους 
- τάξη μαθητείας' και μαύρα σύννεφα έχουν σκεπάσει για άλλη μια φορά τον θεσμό της 
μαθητείας. Σ’ αυτό το διάστημα της παύσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι 
μαθητευόμενοι δεν αποζημιώνονται από τον εργοδότη και δεν λαμβάνουν επιδότηση από 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι αυτοί που 
καλούνται να επιβιώσουν και να στραφούν σε αναζήτηση μεροκάματου και σε άλλες 
μορφές εργασίας, που σημαίνει πως αν είναι δηλωμένη εργασία πρέπει να διαγραφούν από 
τη μαθητεία και θα χάσουν δια παντός την δυνατότητα ολοκλήρωσης. 
 Για την ομηρία τους υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας που δεν έχει μέχρι 
σήμερα διαμορφώσει και παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ομαλή 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητευόμενους, αλλά και για τους 
εκπαιδευτικούς και ζητούν απαντήσεις για το πότε και πώς θα γίνουν οι αναπληρώσεις των 
εργαστηριακών μαθημάτων. 
 Ας μη ξεχνάμε ότι φέτος η μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. ξεκίνησε καθυστερημένα με πολλά 
προβλήματα και ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που 
διδάσκουν και εποπτεύουν τις τάξεις μαθητείας να είναι αναπληρωτές και αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 Δεν δόθηκε καμία οδηγία σε αυτούς να χρησιμοποιηθούν οι ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες μάθησης ώστε να μην ανακοπεί η πρόοδος και η συχνή επαφή με το 
αντικείμενο μέχρι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αν και πολλοί εκπαιδευτικοί 
προκειμένου να καθησυχάσουν τους μαθητευόμενους πραγματοποιούν σύγχρονη ή 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 
 Πολλά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από επιχειρήσεις, μαθητευόμενους και 
εκπαιδευτικούς ότι μπορούσαν να συνεισφέρουν οι μαθητευόμενοι σε ειδικότητες όπως, 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,  κ.α., σε φορείς του Δημοσίου 
και της Υγείας αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στα συνεργεία αυτοκινήτων τα οποία 
συνέχισαν να λειτουργούν οι ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ο Υπουργός Υγείας ζητούσε 
εθελοντές να συνδράμουν και παράλληλά σταματούσε τους μαθητευόμενους οι οποίοι 
είχαν αποκτήσει κάποια σχετική πείρα μέχρι τη στιγμή της αναστολής. 
 Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός από το Υπουργείο για να δοθεί 
τέλος στην αγωνία των μαθητευομένων, οι οποίοι βλέπουν τον κίνδυνο της απώλειας της 
χρονιάς.  

Η μόνη ανακοίνωση, που μας θλίβει, ήταν πως οι μαθητευόμενοι δεν 
συμπεριλαμβάνονται στους εργαζόμενους που σταματήσαν να δουλεύουν οπότε δεν 
δικαιούνται την αποζημίωση των 800 €. 
 Το Υπουργείο οφείλει να βρει τους πόρους ώστε να δοθεί το ποσό τουλάχιστον των 
400€ σε κάθε μαθητευόμενο για το διάστημα αυτό ώστε να εξασφαλίσουν την διαβίωση 
τους, και να επαναλειτουργήσει όσες ειδικότητες μπορούν να προσφέρουν. Πολλά χρήματα 
δαπανήθηκαν σε ημερίδες και διαφημίσεις της μαθητείας, σε διάφορες ενημερώσεις και 
καμπάνιες από ιδιωτικά μέσα, που έπρεπε να ήταν δωρεάν. Είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε 
να βρείτε το ποσό που απαιτείτε για την έκτακτη αυτή ανάγκη. 
 Τέλος, πολλοί είναι οι μαθητευόμενοι οι οποίοι δεν πήγαν να εκπληρώσουν τη 
στρατιωτική τους θητεία και επένδυσαν στη Δ’ Φάση μαθητείας, καθώς και οι 
μαθητευόμενοι των προηγούμενων ετών, αναμένουν την έναρξη του προπαρασκευαστικού 
προγράμματος πιστοποίησης και τις εξετάσεις για την πιστοποίηση τους, τα οποία δεν 
πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο όπως όλοι αναμέναμε και τώρα βλέπουν τα όνειρα 
τους και τον προγραμματισμό της νεανικής τους ζωής να καταρρέει και το όριο της 
φτώχειας να τους ξεπερνάει. 
 Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να καθησυχάσετε την εκπαιδευτική κοινότητα 
διασφαλίζοντας, τους μαθητευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και την αγορά εργασίας, την 
οποία προσπαθούμε να κρατήσουμε κοντά μας, ότι όλα θα ολοκληρωθούν όπως πρέπει. Το 
Σεπτέμβρη θα πρέπει να ξεκινήσει έγκυρα η Ε’ Φάση μαθητείας. Δεν θα έχετε το άλλοθι 
του 'μόλις αναλάβαμε'. Μην γυρνάτε την πλάτη στην Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση. 
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