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Αξιότιμη κα. Υπουργέ,  

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,  

Αξιότιμε κ. Γενικέ, 

Χιλιάδες γραμμές έχουν γραφεί για το πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός του 

μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας και για το πόσο έχει βοηθήσει τους 

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

πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν. 

Άλλο ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί για την υλοποίηση της Ζ’ φάσης 

του μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας ο νόμος 4957/2022 με νέα 

χρονοδιαγράμματα που δεν έχουν τηρηθεί, νέες πολύπλοκες διαδικασίες 

μοριοδότησης εκπαιδευτικών, πίνακες κατάταξης μαθητών, προσλήψεις 

αναπληρωτών που δεν έγιναν, αμοιβές εκπαιδευτικών και Διευθυντών οι οποίες 

δεν έχουν ανακοινωθεί. 

Μετά από πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε ο θεσμός από την πρώτη στιγμή 

που ξεκίνησε, έχει κλονιστεί πλέον η αξιοπιστία του προγράμματος αλλά κυρίως 

έχει πληγεί η φερεγγυότητα των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές, στους 

γονείς, στις επιχειρήσεις και στους λογιστές των εταιριών. 

Γεγονός είναι πως ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί που δέχθηκαν να 

ασχοληθούν με το στήσιμο της Ζ’ φάσης και διστακτικοί οι μαθητευόμενοι και οι 

επιχειρήσεις  που δήλωσαν συμμετοχή. 

Τελευταίες μέρες του Οκτώβρη και χιλιάδες είναι τα τηλέφωνα που δέχονται οι 

υπεύθυνοι καθημερινά για το πότε επιτέλους θα ξεκινήσει η μαθητεία. Έχοντας 

όλοι στο μυαλό τους ότι τις προηγούμενες χρονιές τινάχτηκαν όλα τα 
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ΚΟΙΝ :  

 

ΘΕΜΑ: 
 

Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας – Έναρξη Ζ’ φάσης 
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χρονοδιαγράμματα στον αέρα και τελικά ο θεσμός υπολειτούργησε, βυθίζοντας σε 

απόγνωση χιλιάδες απόφοιτους και τις οικογένειές τους, που είχαν προγραμματίσει 

τη ζωή τους με δεδομένο ότι θα παρακολουθήσουν τη μαθητεία, θα υπάρχει ένα 

εισόδημα και μια ομαλότητα στη ζωή τους περιμένοντας καρτερικά την έναρξη του 

προγράμματος. 

Η Ομοσπονδία μας με επιστολές διαμαρτυρίας τα τελευταία χρόνια τόνιζε 

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

απραξία, την μη τήρηση του νομικού πλαισίου, την ακύρωση των 

χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών για την έγκυρη και έγκαιρη έναρξη ενός 

Ευρωπαϊκού προγράμματος. 

Προβληματισμός υπάρχει ακόμα και σε όσους ολοκλήρωσαν τις προηγούμενες 

φάσεις του προγράμματος καθώς πρέπει να οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης  

παρακολουθώντας πρώτα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 

(ΠΠΠ). Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται να έχει προγραμματιστεί για το 

επόμενο διάστημα. 

Ζητούμε 

• Έγκριση όλων των τμημάτων. 

• Άμεση υπογραφή των συμβάσεων και έναρξη των τοποθετήσεων των 

μαθητευόμενων. 

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

γραμματειακή υποστήριξη της μαθητείας. 

• Διευκρινιστική εγκύκλιο για την αμοιβή των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών 

που εμπλέκονται στη μαθητεία όπως ορίζει ο νόμος 4957/22 και την 

αποζημίωση που ορίζεται για την εποπτεία όπως ορίζει ο νόμος 4763/20. 

• Έκδοση σπουδαστικού πάσο  για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Λ 

• Την άμεση ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 

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

 

 
 


