
 

 

 

 

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα : Αναστολή δωρεάν προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΕΠΑΛ στα 

ελληνικά Πανεπιστήμια και περαιτέρω υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Κυρία Υπουργέ, 

Η κυβέρνησή σας έχει προβεί σε κατάργηση των εξήντα (60) προγραμμάτων σπουδών που είχε 

εξαγγείλλει ο προκάτοχός σας, κ. Γαβρόγλου για τα έτη 2019-2020. 

Πρόκειται για εξήντα δωρεάν προγράμματα σπουδών για αποφοίτους ΕΠΑΛ, που θα διενεργούνταν σε 

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) εντός έντεκα (11) Πανεπιστημίων και με διάρκεια τεσσάρων 

(4) εξαμήνων. 

Η απόφασή σας καταδεικνύει την στάση της κυβέρνησης και του Υπουργείου απέναντι στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Δεν αποσύρετε απλώς μια εξαγγελία της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας 

, αλλά αναστέλλετε συνολικά την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 

προς όφελος της ιδιωτικής. Με αυτό τον τρόπο οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν και πρέπει να 

στηρίξουν την ελληνική οικονομία θα πρέπει να στελεχώνονται υποχρεωτικά από αποφοίτους 

ιδιωτικών σχολών ή/και ξένων πανεπιστημίων. 

Επιπλέον, κάποιοι σημαντικοί κλάδοι, όπως η ναυπηγοεπισκευή, καταδικάζονται σε υποστελέχωση και 

μαρασμό, σε μια συγκυρία που ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος θα μπορούσε να αποτελέσει τη 

ραχοκοκκαλιά των τεχνικών τομέων της οικονομίας της χώρας μας. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι τα προγράμματα που ανεστάλησαν είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 

από το ΥΠΑΙΘ και  η πρακτική άσκηση που θα ακολουθούσε θα χρηματοδοτείτο από εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους. 

Ερωτάται λοιπόν η Υπουργος: 

• Συμφωνείτε ότι η τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση των νέων ανθρώπων είναι θεμελιώδης 

παράγοντας στην αναδόμηση της ελληνικής οικονομίας; 
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• Πιστεύετε στην ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή θεωρείτε 

ότι η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από ιδιωτικούς 

φορείς; 

• Στην παρούσα δεινή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μετά από 10 χρόνια σκληρών 

μνημονίων, είναι πολλές ή λίγες οι οικογένειες που μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε 

ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την άποψή σας; 

• Τι απέγιναν τα κονδύλια που είχαν εξασφαλιστεί για την υλοποίηση των εξήντα διετών 

προγραμμάτων σπουδών ; Πού σκοπεύετε να τα διοχετεύσετε; 

 

Η βουλευτής 

Μαρία Απατζίδη 

 

 




