
Η γραφειοκρατία 'σκοτώνει' και τη μαθητεία 
 

Άλλη μια χρονιά με προβλήματα και καθυστερήσεις για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη 

μαθητείας και με την γραφειοκρατία σχετικά με τα παραστατικά πληρωμής των 

μαθητευομένων, να δίνει την χαριστική βολή με επιπρόσθετο όγκο δουλειάς χωρίς να 

λαμβάνει κανένας υπόψη του τα διδακτικά και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των 

εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την μαθητεία. Επιπρόσθετα οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί είναι επιφορτισμένοι με τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις, για τις 

οποίες ούτε τα έξοδα μετακίνησης δεν λαμβάνουν και ούτε υπάρχει πρόληψη 

ασφάλισης για τυχόν ατύχημα κατά την μετακίνησή τους. 

Ακόμη είναι γνωστό ότι οι αμοιβές των μαθητών για την εργασία τους στην 

μαθητεία καθυστερούν από 3-5 μήνες με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά των 

πιεσμένων οικονομικά οικογενειών. Για ένα ημερομίσθιο που δεν είναι ικανοποιητικό και θα 

έπρεπε να είναι ίσο με το 75% του ημερομισθίου του τεχνίτη και όχι το 75% του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη καθώς οι μαθητευόμενοι είναι πτυχιούχοι. 

Τραγελαφικό επίσης είναι και το γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι λόγω 

ανολοκλήρωτων διαδικασιών στο σύστημα «Εργάνη» δεν έχουν λάβει το επίδομα των 

700 ευρώ λόγω της πανδημίας της πρώτης περιόδου όταν όλοι οι εργαζόμενοι του 

ιδιωτικού τομέα το έχουν λάβει εδώ και καιρό.  

Η δεύτερη φάση εγκλεισμού, εγκλώβισε κάποιους μαθητευόμενους συγκεκριμένων 

ειδικοτήτων δυστυχώς για δεύτερη φορά με συνέπεια να μην μπορούν να ολοκληρώσουν 

ακόμα τις παρουσίες που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν για την επιτυχημένη  ολοκλήρωση 

της μαθητείας. Υπάρχουν επίσης και κάποιες αναφορές για εργοδότες που αναμένουν 

συμψηφισμό των οφειλών τους με τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχουν καταβάλει τις 

ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των μαθητευομένων με αποτέλεσμα να μην 

έχουν πληρωθεί καθόλου από το ΕΣΠΑ μιας και δεν υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά 

πληρωμών – εισφορών. Όλα αυτά συνδέονται με την ανεπιτυχή ολοκλήρωση της 

μαθητείας για τους μαθητευόμενους.  
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Για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της μαθητείας θα πρέπει να 

λειτουργούν επιτροπές που θα παρακολουθούν και θα υποβοηθούν το έργο των 

εκπαιδευτικών και θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς 

που θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση της και όχι αντικίνητρα. 

Πρέπει να μπει ένα τέλος στην πολυνομοθεσία που εμπλέκει τα ΕΠΑ.Λ με τα ΕΚ και 

θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή υλοποίηση και την ολοκλήρωση του 

Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας. 

Η μαθητεία είναι ένας νεότατος θεσμός ο οποίος ψυχορραγεί και πεθαίνει με 

αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Δεύτερη χρονιά που καθυστερεί 

χαρακτηριστικά η έναρξη του θεσμού και της Ε΄ Φάσης υλοποίησης και διαφαίνεται 

μια σκοπιμότητα με φόντο τα ιδιωτικά ΙΕΚ να βγαίνουν προς άγρα μερικών χιλιάδων 

πελατών. 

Η πιστοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας, είναι άλλο ένα 

αφήγημα του Υπουργείου Παιδείας που έχει καταρρεύσει. Ο ΓΓ Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης είχε ανακοινώσει με έγγραφο του ότι η πιστοποίηση θα 

υλοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2020 από τον ΕΟΠΠΕΠ και δεν έχει πραγματοποιηθεί 

καμία ενέργεια και καμία ανακοίνωση σχετικά με το πότε θα γίνει αυτή, παρατείνοντας την 

αγωνία και κρατώντας ομήρους χιλιάδες μαθητευόμενους. Η ΟΛΤΕΕ είχε επανειλημμένως 

επισημάνει όλα τα παραπάνω προβλήματα και είχε τονίσει την ακατανόητη βιασύνη του 

Υπουργείου Παιδείας να ολοκληρώσει τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης 

ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι με κλειστά σχολεία με πρόσχημα την πιστοποίηση που δεν 

υλοποιήθηκε τελικά. 

Απαιτούμε 

• Την  άμεση έναρξη της επόμενης φάσης του Μεταλυκειακού έτους – τάξης 

μαθητείας και την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των μαθητευόμενων Γ’ 

Φάσης. 

• Την άμεση καταβολή του επιδόματος κορωνοϊού στους μαθητευόμενους των 

οποίων διακόπηκε το πρόγραμμα μαθητείας κατά την πρώτη φάση εγκλεισμού. 

• Μείωση της γραφειοκρατίας σχετικά με τα παραστατικά πληρωμής των 

μαθητευομένων και έλεγχο ορθότητας συμβάσεων από εξειδικευμένους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς. 

• Να δοθεί άμεσα λύση για τους μαθητευόμενους που έχουν μπει σε ομηρεία από 

τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές αναμένοντας 

συμψηφισμό από το κράτος. 

• Ασφάλιση και απόδοση των οδοιπορικών βάση χιλιομέτρων στους εκπαιδευτικούς 

που μετακινούνται για την εποπτεία των επιχειρήσεων. 

• Απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει το Μεταλυκειακό έτους – τάξης μαθητείας 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


