
αρ. πρ. 133/30-03-2022, σελ.1/3 

 

 
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,  

αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,  

αξιότιμε κ. Γενικέ,  

με τίτλους βαρύγδουπους όπως «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας» επιχειρείτε να σχεδιάσετε την 

επόμενη μέρα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα μας        

μοιράζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις φορέων. 

Στην ιδέα όμως της εκδήλωσης έμπρακτου ενδιαφέροντος για τη συμπερίληψη 

της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Στρατηγικό 

Σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση της με κονδύλια ούτε λόγος.  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι ξεκάθαρα για την κατάρτιση και τους φορείς 

που την υποστηρίζουν. Αποδομείτε και απαξιώνετε πλήρως τη Δευτεροβάθμια Τεχνική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αλλά και τα 

προγράμματα τα οποία αποδεδειγμένα βοήθησαν στην προώθηση των ΕΠΑ.Λ όπως το 

«πρόγραμμα ΜΝΑΕ» (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ) και οι εκθέσεις «το ΕΠΑ.Λ 

δημιουργεί». 

Ούτε λόγος αλλά ούτε και ενέργειες που να υποκαθιστούν με κάτι νέο, τα υπάρχοντα 

προγράμματα τα οποία οδεύουν προς το τέλος της χρηματοδότησης τους και 

ομολογουμένως έχουν στηρίξει την Τεχνική Εκπαίδευση. 
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ΠΡΟΣ : κα. Νίκη Κεραμέως 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κα. Ζωή Μακρή 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κ. Κόπτση Αλέξανδρο 

Γενικό Γραμματέα  Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης  

 

ΚΟΙΝ : κ. Γεώργιο Βούτσινο 

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας  

ΘΕΜΑ: Στρατηγικός σχεδιασμός υποχρηματοδότησης των ΕΠΑ.Λ 
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Σε ότι αφορά το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας η Ομοσπονδία έχει τονίσει τις 

αστοχίες ετών και υπήρξαν στοχευμένα μεγάλες καθυστερήσεις και αύξηση της 

γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα την απαξίωση και διάλυση της. Στον λεγόμενο 

Στρατηγικό Σχεδιασμό έχετε λάβει την πολιτική απόφαση και δείχνετε ξεκάθαρα το σκοπό 

αυτής της διάλυσης, καθώς στοχεύετε στην απόδοση του Μεταλυκειακού έτους - τάξη 

μαθητείας στα ΙΕΚ με προίκα άνω των 600.000.000 Ευρώ. 

Μόνο δυσάρεστη έκπληξη και αναστάτωση στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της 

τεχνικής Εκπαίδευσης, αποτελεί η συνολική αναλογία της χρηματοδότησης ανάμεσα 

στην Τεχνική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση με την δεύτερη να πλεονεκτεί σε 

υπερβολικό βαθμό σε σχέση με την πρώτη. 

Συγκεκριμένα είδαμε στο Συσχετισμό Στρατηγικών Στόχων με Άξονες Στρατηγικής 

και ενδεικτικές Δράσεις περισσότερα από 814.000.000 Ευρώ να αφορούν καθαρά την 

κατάρτιση και μόνο 47.000.000 Ευρώ τα ΕΠΑ.Λ. Από το τελευταίο ποσό τα 35.000.000 

αφορούν αποκλειστικά τα πρότυπα ΕΠΑ.Λ τα οποία σήμερα είναι μόλις 6 και τα 12.000.000 

αποκλειστικά το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για ηλικίες άνω των 29 

ετών! 

Οι μάσκες έπεσαν, ο Στρατηγικός σχεδιασμός σας περιλαμβάνει 

επανίδρυση και υπερχρηματοδότηση των ΙΕΚ, της μεταγυμνασιακής κατάρτισης 

και των πρότυπων ΕΠΑ.Λ, και διάλυση και υποχρηματοδότηση των σημερινών 

ΕΠΑ.Λ των 110.000 μαθητών. 

Αναρωτιόμαστε εάν τα ποσά αυτά θα δοθούν βορά στα ιδιωτικά ΙΕΚ των 38.000 

σπουδαστών, τα οποία καραδοκούν να αρπάξουν την μεγαλύτερη χρηματοδότηση καθώς 

είναι έτοιμα από καιρό έναντι των Δημοσίων ΙΕΚ των 46.000 σπουδαστών, τα οποία 

έχουν πολλαπλά λειτουργικά προβλήματα. 

 

Κυρία Υπουργέ 

 

Με προσχηματικούς διαλόγους, με αντιδραστικούς νόμους (4763/2020) που έχουν 

ψηφιστεί και ακυρωθεί στην εφαρμογή τους και προαποφασισμένες δράσεις και 

χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων φορέων δεν μπορεί να γίνει σοβαρός σχεδιασμός.  

Αυτός ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι πρόχειρος, επιβλαβής και επικίνδυνος για την 

Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και θα ακυρωθεί και αυτός στην πράξη 

από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ίδια την κοινωνία.  
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Σας καλούμε στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να σχεδιάσουμε τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ζητούμε επίμονα συνάντηση για τα καυτά θέματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

 

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

 


