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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού
Θέμα: Μέτρα στήριξης για τους φοιτητές - σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση και
τη Μαθητεία του ΟΑΕΔ
Ύστερα από τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αναστολή συμβάσεων και με
βάση την κατάσταση που διαμορφώθηκε σε συνθήκες πανδημίας, χιλιάδες νέοι
εργαζόμενοι που έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε διάφορες επιχειρήσεις, έχουν μείνει
στην κυριολεξία «επί ξύλου κρεμάμενοι», χωρίς δουλειά, χωρίς μισθό, χωρίς ασφάλιση,
συνολικά απροστάτευτοι στις δύσκολες συνθήκες.
Προκύπτουν συνολικότερα ζήτημα σε σχέση:
Με τους χιλιάδες φοιτητές των ΑΕΙ, των Α.Σ.Τ.Ε και των Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου
Τουρισμού, των σπουδαστών της μαθητείας του ΟΑΕΔ που αποζημιωνόταν η πρακτική
τους άσκηση είτε την έκαναν ήδη είτε ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την περίοδο που
αποφασίστηκε η αναστολή συμβάσεων. Αυτοί οι νέοι έχουν προγραμματίσει τη δική τους
ζωή και των οικογενειών τους με βάση έστω αυτό το μικρό ποσό που έπαιρναν ή θα
έπαιρναν. Για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εργαζομένων το ποσό αυτό αποτελεί
το μοναδικό τους εισόδημα. Με αυτό πληρώνουν ενοίκια, δίδακτρα και άλλα πολύ
απαραίτητα έξοδα όπως για τη σίτιση και τη διαβίωση τους.
Επίσης ακόμα πιο οξυμένα είναι τα προβλήματα στους φοιτητές των ΑΕΙ και τους
σπουδαστές των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, οι οποίοι κάνουν πρακτική άσκηση
απλήρωτοι με τα προβλήματα να οξύνονται ακόμα πιο πολύ στους ίδιους και τις οικογένειές
τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα δεν μπορούν να γυρίσουν στην επαρχία όπου είναι η
μόνιμή τους κατοικία, αφού οι γονείς τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι ηλικιωμένοι
κοκ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:
• Να ενταχθούν όλοι οι φοιτητές και οι σπουδαστές που έκαναν ή θα ξεκίναγαν αυτή την
περίοδο την πρακτική τους άσκηση στο έκτακτο επίδομα των 800€, αλλά και στην έκπτωση
ενοικίου με βάση τις αντίστοιχες ΚΥΑ. Τι μέτρα θα πάρει ώστε να γίνει αναστολή πληρωμών
σε τιμολόγια ηλεκτρικού, νερού και τηλεφώνων για αυτούς τους εργαζόμενους;
• Να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης μετά το πέρας της
πανδημίας;
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