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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρης απαξίωση της µαθητείας των ΕΠΑΛ» 

 

Στις 8 Οκτωβρίου 2011, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως «αναβαθµίζει έµπρακτα τη 

µαθητεία των ΕΠΑΛ, αυξάνοντας κατά 35% τις διαθέσιµες θέσεις σε σχέση µε το 2020». 

Ωστόσο, η πραγµατικότητα είναι τελείως αντίθετη, διαψεύδοντας τους κυβερνητικούς 

ισχυρισµούς. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, οι φετινές διαθέσιµες θέσεις είναι 4.505. 

Πρόκειται για τις λιγότερες θέσεις από την έναρξη του θεσµού του «Μεταλυκειακού Έτους 

- Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελµατικών Λυκείων. 

 

 
 

Πιο συγκεκριµένα, το υπουργείο Παιδείας ισχυρίζεται ψευδώς ότι αυξήθηκαν οι 

προσφερόµενες θέσεις σε 4.505. Όµως η σχετική ΚΥΑ1 του 2020 φανερώνει πως οι θέσεις 

ήταν 4.808 και όχι 3.329. Επίσης, οι προσφερόµενες θέσεις από δηµόσιους φορείς και 

επιχειρήσεις (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΥΠΑΙΘ και ΟΑΕΔ) είναι δραµατικά µειωµένες κατά 57%. 

 
1 ΚΥΑ: 47100/1176/19.11.2020 (Β’ 5139) 
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Σηµειώνεται πως την περσινή χρονιά (4.808 θέσεις), το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 

Μαθητείας» δε λειτούργησε ούτε µια µέρα λόγω της κυβερνητικής αποτυχίας να ανασχέσει 

την εξάπλωση της πανδηµίας στα σχολεία. Σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες κοινές υπουργικές 

αποφάσεις (ΚΥΑ), οι διαθέσιµες θέσεις στη µαθητεία των ΕΠΑΛ ήταν:  

 

§ 7.808 για το 2019-20202, 

§ 10.490 για το 2018-20193, 

§ 9.843 για το 2017-20184, 

§ 7.847 για το 2016-20175. 

 

Συνεπώς, σε ποια «προτεραιότητα που δόθηκε στη διεύρυνση του θεσµού της µαθητείας» 

αναφέρεται το υπουργείο Παιδείας όταν: 

 

§ οι διαθέσιµες θέσεις µειώνονται κάθε χρόνο; 

§ καταγράφεται µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του θεσµού, αφού µόλις στις 22 

Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησαν οι αιτήσεις των υποψηφίων, ενώ η σχετική προκήρυξη 

εκδόθηκε στην «καρδιά» του καλοκαιριού και όχι την άνοιξη, όπως γινόταν µέχρι το 

2019; 

§ δεν υπάρχει σχεδιασµός για στελέχωση του θεσµού µε εκπαιδευτικούς; 

§ οι καµπάνιες ενηµέρωσης για τα ΕΠΑΛ και θεσµό της µαθητείας έχουν ακυρωθεί από 

το καλοκαίρι του 2019; 

 

Τέλος, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι «το ποσοστό αποζηµίωσης των µαθητευοµένων 

αυξάνεται από 75% στο 95% επί του νόµιµου νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου 

του ανειδίκευτου εργάτη». Αν και το µέτρο είναι θετικό, αποκρύπτεται πως οι ηµερήσιες ώρες 

εργασίας αυξήθηκαν από 7 σε 8, ενώ το ποσοστό αποζηµίωσης που ίσχυε ήταν 80% και όχι 

 
2 ΚΥΑ: 47455/767/ 22.10.2019 (Β’ 3891) 
3 ΚΥΑ: 44530/1002/28.8.2018 (Β’ 3671), 58218/1362/ 26.11.2018 (Β’ 5296) 
4 ΚΥΑ: 45299/751/4.10.2017 (Β’ 3476), 55695/915/06.12.2017 (Β’4272) 
5 ΚΥΑ: 462/6/12.1.2017 (Β’ 16), 7977/167/2.3.2017 (Β’ 661), 30855/488/19.07.2017 (Β’ 2487) 
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75%. Την ίδια στιγµή, το ΥΠΑΙΘ απαλλάσσει τους εργοδότες από τη συµµετοχή στην 

ηµερήσια αµοιβή του εκάστοτε µαθητευόµενου. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 

 

1. Τι µέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταµατήσει η περαιτέρω απαξίωση του θεσµού 

της µαθητείας; Γιατί ακυρώθηκαν όλες οι καµπάνιες ενηµέρωσης για τα ΕΠΑΛ και το 

θεσµό της µαθητείας; 

 

2. Πότε θα ξεκινήσει η µαθητεία για τη φετινή χρονιά και µε ποιους εκπαιδευτικούς; Θα 

λειτουργήσουν όλα τα τµήµατα (και τα ολιγοµελή), στα οποία θα υπάρχει ενδιαφέρον 

µαθητευόµενων και οι αντίστοιχες θέσεις; Θα γίνουν και πότε οι αναγκαίες προσλήψεις 

αναπληρωτών για τη λειτουργία του θεσµού; 

 

3. Γιατί έχει ακυρωθεί νοµοθετικά η οργανική σχέση του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 

µαθητείας» µε τα ΕΠΑΛ; Υπάρχει πρόθεση ο θεσµός αυτός να υλοποιείται στο µέλλον 

από ιδιωτικούς φορείς εκτός του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος των 

Επαγγελµατικών Λυκείων; 

 

4. Γιατί µηδενίστηκε η συµµετοχή των ιδιωτών στην αµοιβή των µαθητευοµένων, όταν 

θα πρέπει και αυτοί να συµβάλουν στην ανάπτυξη του θεσµού αφού επωφελούνται 

άµεσα αλλά και προοπτικά; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Τζούφη Μερόπη 

Αβραµάκης Λευτέρης 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Βαγενά Άννα 

Βερναρδάκης 

Χριστόφορος 

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκαρά Νατάσα 

Γκιόλας Γιάννης 

Ελευθεριάδου Τάνια 

Ζαχαριάδης Κώστας 

Ζεϊµπέκ Χουσεΐν 

Ζουράρις Κώστας 
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Ηγουµενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Καλαµατιανός Διονύσης 

Κατρούγκαλος Γιώργος 

Καφαντάρη Χαρά 

Κουρουµπλής 

Παναγιώτης 

Μάλαµα Κυριακή 

Μαµουλάκης Χάρης  

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος 

Αλέξανδρος 

Μπάρκας Κώστας 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Ξανθός Ανδρέας 

Ξενογιαννακοπούλου 

Μαρίλιζα 

Παπαηλιού Γιώργος 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκούφα Μπέττυ 

Συρµαλένιος Νίκος 

Τελιγιορίδου Ολυµπία 

Τριανταφυλλίδης 

Αλέξανδρος 

Τσακαλώτος Ευκλείδης  

Φάµελλος Σωκράτης 

Χαρίτου Δηµήτρης 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γιώργος 

 


