
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Θέμα: «Τεράστια προβλήματα στη μαθητεία των ΕΠΑΛ» 

 

Η ΟΛΜΕ με πρόσφατη ανακοίνωσή της επισημαίνει τα τεράστια προβλήματα που 

παρατηρούνται και τη φετινή χρονιά στη μαθητεία ΕΠΑΛ δυσχεραίνοντας την ήδη δύσκολη 

κατάσταση. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση ως βασικότερα προβλήματα του θεσμού 

εντοπίζονται τα ακόλουθα: 

“1. η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της γραφειοκρατικής εργασίας που απαιτείται από τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η συλλογή όλων των παραστατικών πληρωμής από τους 

εργοδότες και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ που πλέον είναι 

απαραίτητη από τη φετινή χρονιά. 

2. η μεγάλη καθυστέρηση της πληρωμής των μαθητευόμενων, από 2 - 4 μήνες, ειδικά τη 

φετινή χρονιά, 

3. δεν έχει ακόμα δοθεί στους μαθητευόμενους το ειδικό επίδομα των 700 ευρώ για την 

περίοδο των 2 μηνών καραντίνας για την πανδημία, όπου είχε ανασταλεί και η μαθητεία 

(προβλέφθηκε με νόμο αλλά δεν έχει καν εκδοθεί η σχετική απόφαση ΚΥΑ), 
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4. παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης. Ακόμα δεν 

έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης για 

τους αποφοίτους  της σχολικής χρονιάς 2018-19.” 

Πρόκειται για σημεία που αν δεν απαντηθούν και επιλυθούν άμεσα θα δυσκολέψουν τη 

μαθητεία των ΕΠΑΛ. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ο θεσμός της μαθητείας των ΕΠΑΛ 

γνωρίζει την προτίμηση και την αποδοχή των διδασκόντων καθώς και των αποφοίτων,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης επίλυσης των φαινομένων γραφειοκρατίας που 

δυσχεραίνουν τη λειτουργία του θεσμού προτίθεται να λάβει; 

2. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να οριστούν άμεσα οι εξετάσεις πιστοποίησης για 

τους απόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2018-19; 

3. Θα δοθεί άμεσα στους μαθητευόμενους το ειδικό επίδομα που προβλέφθηκε για 

τον κορονοϊό; 

4. Ποιες κινήσεις σχεδιάζονται ή μελετώνται αναφορικά με τις αμοιβές των 

μαθητευόμενων ώστε να αποδίδονται άμεσα σε αυτούς μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του θεσμού εξετάζονται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




