Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγ
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5382………
Ημερομ. Καταθέσεως 2-4-2020……

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Θέμα: Αναγκαίες ρυθμίσεις για τους μαθητευόμενους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ7/36528/ΓΓ4 (12-03-2020) του Υπουργείου Παιδείας, για
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ που
πραγματοποιούν μαθητεία,
ισχύει
η
Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 (B783) ΚΥΑ. Με την ΚΥΑ αποφασίζεται «προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας ...των πόσης φύσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» και η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αυτό ισχύει και
για τους δύο μαθησιακούς χώρους των μαθητευόμενων (χώρος εργασίας και εκπαιδευτική
δομή). Σημειώνεται, δε, ότι για το διάστημα της απαγόρευσης των εκπαιδευτικών
λειτουργιών οι μαθητευόμενοι δεν αποζημιώνονται από τον εργοδότη και δε λαμβάνουν
επιδότηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. Έτσι έχει σταματήσει η καταβολή των
αποδοχών, για τους περίπου 3.200 απόφοιτους των ΕΠΑΛ που σταμάτησαν τη μαθητεία.
Η διακοπή της μαθητείας δημιουργεί προβλήματα στους μαθητευόμενους αποφοίτους
των ΕΠΑΛ, αφού ανατρέπει τον προγραμματισμό τους για έγκαιρη ολοκλήρωση της
μαθητείας, με δεδομένο πως αρκετοί έχουν ήδη ρυθμίσει να δουλέψουν τη θερινή σεζόν.
Επιπλέον, τους αφήνει χωρίς αποδοχές, όταν για αρκετούς - που είναι παιδιά φτωχών λαϊκών οικογενειών - τα χρήματα αυτά είναι το μόνο τους εισόδημα. Πρέπει να σημειωθεί
πως υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες στην καταβολή των δεδουλευμένων.
Σαν να μην έφταναν αυτά, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει άρει την απόφαση οι μαθητές
που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του έτους μαθητείας να πληρώνουν
εξέταστρα για να επανεξεταστούν. Τέλος, δεν έχει πιστοποιηθεί, ακόμη, η περσινή «σειρά»
μαθητείας.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση ώστε:
• Να συμπεριληφθούν οι μαθητευόμενοι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στους δικαιούχους που θα
πάρουν επίδομα, λόγω διακοπής της εργασίας τους.
• Να κλείσουν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες στα μέχρι σήμερα δεδουλευμένα και να
διασφαλιστεί η τακτική ανά μήνα καταβολή τους, όταν το πρόγραμμα της μαθητείας
ξεκινήσει ξανά.
• Να διασφαλιστεί πως όλοι οι μαθητευόμενοι θα μπορέσουν να συνεχίσουν και να
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.
• Να διασφαλιστεί η συνέχιση της εποπτείας της μαθητείας, σε περίπτωση που αυτή
συνεχιστεί το καλοκαίρι, με ανάλογη αναπροσαρμογή των αμοιβών των εποπτευόντων
καθηγητών.
• Να απαλλαγούν από τα εξέταστρα, προκειμένου να επανεξεταστούν όσοι
αποτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.
• Να ρυθμιστεί ότι θα ολοκληρωθεί, το συντομότερο και χωρίς αποκλεισμούς, η διαδικασία
πιστοποίησης για την περσινή «σειρά» μαθητευόμενων.
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