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Για το «πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας»
Στοχεύουν τα δικαιώματα της νεολαίας με δόλωμα τη «μαθητεία»
Το «πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» [που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και
Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΠΘΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ], αφορά στην
πραγματοποίηση μαθητείας 6 μηνών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, από απόφοιτους Τεχνικής
εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 χρόνων.
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης μαθητείας, οι νέοι και οι νέες θα απασχολούνται 5 ημέρες
την εβδομάδα, με 6ωρη απασχόληση, ενώ δε θα παίρνουν μισθό, αλλά 300 ευρώ το μήνα
με τη μορφή «υποτροφίας»[!]. Οι εργοδότες απαλλάσσονται και από το ασφάλιστρο, αφού
το υπουργείο θα ασφαλίζει τους μαθητευόμενους μόνο για την περίπτωση «ατυχήματος»!
Η «εκκίνηση» του προγράμματος συμπίπτει με τη συζήτηση γύρω από την περαιτέρω
μείωση του κατώτερου μισθού και τις απαιτήσεις των μονοπωλίων για κατάργηση κάθε
δέσμευσης ως προς το κατώτερο όριό του.
Μετά τον απαράδεκτο νομοθετικό διαχωρισμό των νέων σε άνω των 25 ετών, με μισθό 460
ευρώ, και κάτω των 25 ετών, με μισθό 420 ευρώ, η κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για να στηρίξει την "ανάπτυξη", δηλαδή τα κέρδη των
μεγαλοεπιχειρηματιών. Τώρα τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν ακόμα περισσότερο
από την ακόμα μεγαλύτερη, απλήρωτη δουλειά των νέων.
Αντί να δουλεύουν με βάση το μισθό, το ωράριο, την ασφάλιση που προβλέπει η κλαδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους της κάθε ειδικότητας, οι
νέοι καταδικάζονται στην ανασφάλιστη δουλειά με ημερομηνία λήξης, με μεροκάματο
πείνας. Τους στερούν το δικαίωμα στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το επίδομα
ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, αναθέτει στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ να αναλάβουν όλο το έργο
της παραλαβής και εξέτασης των δικαιολογητικών, της ενημέρωσης των αποφοίτων, της
παραλαβής των φύλλων διακοπής της μαθητείας, της ενημέρωση του Πληροφοριακού
Συστήματος, της τήρηση των σχετικών αρχείων και της αποστολής των εγγράφων και των
δικαιολογητικών στην ειδική Υπηρεσία και στο ΥΠΑΙΘΠΑ! Μετατρέπει, δηλαδή, τα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ σε υπηρεσίες των εργοδοτών και του Υπουργείου Εργασίας και φορτώνει στους
συναδέλφους τη διεκπεραίωση αυτής της εργασιακής δουλείας.
Η όποια πρακτική πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της σχολής. Οι σπουδαστές να αμείβονται
με με το πλήρες μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη και με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα. Με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και της σχολής να βρίσκει ο
σπουδαστής/στρια πού θα κάνει μαθητεία. Να υπάρχει εποπτεία από τη σχολή και το
υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια της πρακτικής, για να μην είναι οι σπουδαστές
έρμαια στις απαιτήσεις των αφεντικών.
Οι ίδιοι που στέλνουν τους νέους, τους εργαζόμενους στις λίστες της ανεργίας, λένε ότι θα
αντιμετωπίσουν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας με προγράμματα υπερεκμετάλλευσης των
νέων.
Κυβέρνηση και ΕΕ αντί για επιδόματα και μέτρα προστασίας των ανέργων, ανακυκλώνουν
την ανεργία που συνεχίζει να αυξάνεται, με μια βόμβα που τινάζει στον αέρα συνολικά
τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, τις Συλλογικές Συμβάσεις. Βάζει, επιπλέον, εμπόδια
στην επιλογή κάθε νέου να μείνει μόνος του, να δημιουργήσει οικογένεια.
·
Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας γιατί μέσα από το πρόγραμμα μαθητείας
- Νομιμοποιεί την ανασφάλιστη εργασία.

- Με την «υποτροφία» των 300 ευρώ φέρνει πιο κοντά τη νέα μείωση του κατώτατου
μισθού, ειδικά για τους νέους.
·
Θεωρούμε αδιανόητο και ανήθικο να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛΕΠΑΣ να αναλάβουν το έργο της διεκπεραίωσης του εν λόγω άθλιου και αντεργατικού
προγράμματος .
·
Διεκδικούμε μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα για όλους.
Όσοι νέοι μπουν στο πρόγραμμα μαθητείας να πάνε με το κεφάλι ψηλά, με τη δύναμη
του οργανωμένου αγώνα μέσα από τα σωματεία, τις επιτροπές αγώνα σε κάθε χώρο
δουλειάς.
Η οργή και αγανάκτησή μας να μετατραπούν σε οργανωμένη δύναμη ανατροπής, κόντρα
στα συμφέροντα των αφεντικών.

