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Αξιότιμη κα. Υπουργέ,  

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,  

Αξιότιμε κ. Γενικέ, 

ο θεσμός του μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας βοήθησε πολύ τους 

απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. στο να ενταχθούν ομαλά στην παραγωγική διαδικασία 

πάνω στο αντικείμενο που σπουδάσανε. Την προηγούμενη σχολική χρονιά 

δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παρόλες τις δεσμεύσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, βυθίζοντας σε απόγνωση χιλιάδες αποφοίτους που είχαν 

προγραμματίσει τη ζωή τους περιμένοντας την έναρξη του προγράμματος.  

Η Ομοσπονδία μας με επιστολές διαμαρτυρίας τα τελευταία χρόνια τόνιζε 

συνεχώς την απαξίωση του θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και τόνιζε την 

απραγία και την ακύρωση των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών για την 

έγκυρη και έγκαιρη έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος   

Ακόμα και το ΠΠΠ για τους μαθητευόμενους που ολοκλήρωσαν τις 

προηγούμενες φάσεις καθυστέρησε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα και οι 

εξετάσεις να οριστούν μέσα στον Ιούλιο μετά από 2 χρόνια καθυστέρησης 

παρόλες τις δεσμεύσεις του κ. Γενικού για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων 

των διαδικασιών τον Φεβρουάριο του 2021.  
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Με ανησυχία βλέπουμε ότι δεν έχουν οριστεί ακόμα τα εξεταστικά κέντρα και 

δεν έχουν οριστεί οι εξεταστές αν και σε λίγες μέρες είναι οι εξετάσεις. Οι 

υποψήφιοι μαθητευόμενοι ανησυχούν και αγωνιούν για το αν τελικά θα 

πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και αναρωτιούνται αν θα πάει χαμένος ο κόπος 

τους και η προετοιμασία που έκαναν.  

Επίσης δεν έχει γίνει η νέα πρόσκληση των φορέων του Δημοσίου για τον 

καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων των δομών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης για το νέο σχολικό έτος 2021-22. 

Ζητούμε 

Την άμεση πρόσκληση των φορέων του Δημοσίου τομέα ώστε να 

καθοριστούν και να δεσμευτούν τα κονδύλια των θέσεων για το σχολικό έτος 

2021-22. 

Ανάθεση του 7ωρου εργαστηριακού μαθήματος του μεταλυκειακού έτος τάξη 

μαθητείας, στην κατανομή των μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ του Σεπτεμβρίου, ώστε να 

βρεθούν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν στη μαθητεία, καθώς η 

παλαιότερη πρακτική να αναλαμβάνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που δεν 

συμπληρώνουν ωράριο οδήγησε στην απαξίωση του θεσμού, κανείς 

εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.  

Πρόσληψη των αναπληρωτών που προβλέπει ο νόμος 4763/20 για την 

γραμματειακή υποστήριξη της μαθητείας και έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός 

της Ε φάσης μαθητείας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. 

Την άμεση ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τις εξετάσεις πιστοποίησης. 

   

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

 

 


