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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

     Θέμα: Για τα σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος “Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη μαθητείας” στα ΕΠΑΛ. 
 Αυτές τις μέρες χιλιάδες μαθητές βρίσκονται σε αναβρασμό και κυρίως οι απόφοιτοι των 

ΕΠΑΛ σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτοί οι μαθητές, που προσπαθούν να «σταθούν στα πόδια 
τους», μιας και «δεν είναι όλοι για τα πανεπιστήμια», όπως έχει τονίσει πολλές φορές η 
κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η αιτία είναι ότι οι εκρηκτικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς οδηγούν σε 
αδυναμία λειτουργίας του προγράμματος μαθητείας του 4ου έτους, για τους αποφοίτους των 
ΕΠΑΛ, που θα ξεκινούσε αυτήν την περίοδο. 

Υπενθυμίζεται ότι για φέτος ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας 4.500 θέσεις 
μαθητείας στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα, 
πέρα από την εργασία και τη μάθηση στον εργασιακό χώρο, περιλαμβάνει και ένα 
«εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» (203 ωρών) που διδάσκεται μια μέρα τη βδομάδα στα 
ΕΠΑΛ, ενώ απαιτεί και επόπτες εκπαιδευτικούς. Όμως, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία 
καθιστούν αμφίβολη τη διεξαγωγή του. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διευθυντές και οι 
διευθύνσεις εκπαίδευσης, προσπαθούν να «μπαλώσουν» το πρόβλημα με το υπάρχον 
προσωπικό και σε άλλες ανακοινώνουν ότι δεν μπορούν να το ξεκινήσουν καν.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, τον Οκτώβρη, είχαν ανακοινωθεί θέσεις για 28 
ειδικότητες, ωστόσο τα τμήματα που εγκρίθηκαν αυτήν τη βδομάδα αφορούν μόλις 8 
ειδικότητες που συγκροτούν 18 τμήματα σε 14 ΕΠΑΛ! Πιο συγκεκριμένα, από τις 767 αιτήσεις 
που είχαν γίνει για το πρόγραμμα στην Αττική από μαθητευόμενους, η μαθητεία ξεκίνησε μόνο 
για 250 παιδιά και όπου υπήρχαν εκπαιδευτικοί για τη συγκρότηση τμημάτων. 

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται σε όλη τη χώρα: Από το σύνολο των 2.500 περίπου αιτήσεων 
μαθητευομένων, που είχαν ήδη βρει θέσεις και θα έπρεπε τώρα να υπογράφουν συμβάσεις και 
να αρχίζουν τη μαθητεία τους, το πρόγραμμα ξεκινάει μόνο για ένα ποσοστό 25% - 30%! Τα 
υπόλοιπα παιδιά μένουν στον «αέρα». Υπολογίζεται ότι πρέπει να καλυφθούν περίπου 300 
κενά εκπαιδευτικών πανελλαδικά για να λειτουργήσει το πρόγραμμα για όλους τους 
μαθητευόμενους που έχουν κάνει αίτηση.  

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι υπάρχουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών που περίμεναν δύο 
χρόνια να κάνουν τη μαθητεία τους, καθώς πέρυσι το πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε 
καθόλου, λόγω της διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση. 

Παράλληλα, πιέζουν και οι προθεσμίες, καθώς με την προκήρυξη του προγράμματος είχε 
οριστεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή των συμβάσεων του προγράμματος 
είναι η 3η Δεκέμβρη. 

 Ερωτάται η Κ. Υπουργός: Τι μέτρα θα πάρει για να υλοποιήσει τα δίκαια και αναγκαία 
αιτήματα των μαθητών ώστε: 
   -Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα που εμποδίζουν την διεξαγωγή του Μεταλυκειακού Έτους 
της μαθητείας σε όλα τα σχολεία. Να γίνει άμεση πρόσληψη μόνιμων καθηγητών. 

-Με ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου να οργανωθεί καλύτερα η προετοιμασία και η 
διεξαγωγή του προγράμματος. Να δοθεί παράταση για την έναρξη των συμβάσεων σε όλους 
όσους έχει μείνει πίσω το πρόγραμμα τους λόγω της μη έγκρισης των σχολείων τους! 
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