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V — V * / * \ > / / ~—την πρόταση νομού «γ'.χ την οργάνωση και Λειτουργία των 

Σχολών Μαθητείας τοΰ ’Οργανισμού ’Απασχόλησης Ερ
γατικοί) Δυναμικόν».

ΙΙρος ιή Βουλή τών 'Ελλήνων ·
Ή μαθητεία μπορεί, κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

νά άποτελέσει ενα θεσμό χρήσιμο, τόσο για την τεχνική - 
επαγγελματική εκπαίδευση της νεολαίας, όσο καί για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Άπο τό 1953 πού άρχισε ή εφαρμογή της μαθητείας με 
τη δημιουργία των Σχολών Μαθητείας τοΰ ’Οργανισμού 
’Απασχόλησης ’Εργατικού Δυναμικού, μέχρι σήμερα, ό θε
σμός χρησιμοποιήθηκε άπό τίς κυβερνήσεις της Δεξιάς μέ 
άποκλειστικό σκοπό τήν παροχή φτηνού καί πειθαρχημένου 
εργατικού δυναμικού στο μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο.

"Αυτό είναι ολοφάνερο, τόσο άπό τίς διατάξεις της ΐσχύου- 
σας σύμβασης μαθητείας, όσο καί άπό τίς συχνότατες καταγ
γελίες τών σπουδαστών για τίς αμοιβές, για τό καθεστώς 
τρομοκρατίας στή δουλειά, στή σχολή καί στό οικοτροφείο, 
γιά τήν ύπερωριακή παράνομη καί μή άμοιβόμενη εργασία, 
για τούς ειδικούς κανονισμούς στις έπιχειρήσεις γιά τούς 
σπουδαστές καί άλλα.

-----Οι σπουδαστές τών Σχολών-καί τών Κέντρων Μαθητείας
τοϋ ΟΑΕΔ, μέ τίς κινητοποιήσεις τους καί μέ συμπαρά
σταση τών έργατικών σωματείων τους, έχουν άπό παλιά προ
βάλει καί διεκδικήσει τή θεσμοθέτηση μιας νέας, δημοκρα
τικής σύμβασης μαθητείας. ;· ;'·· ·:?'
'■ ’Η νέα, δημοκρατική σύμβαση μαθητείας γιά νά άντα- 
«οκριθεϊ στις άνάγκες τών σπουδαστών, άλλα καί τής οικο
νομικής άνάπτυξης τής χώρας σ’ όφελος τοϋ λαού, χρειάζε
σαι νά κατοχυρώνει ουσιαστικά τά δημοκρατικά καί συνδι- 
Xολιστικά δικαιώματα τών σπουδαστών σάν έργαζομένων. 
καί σά νέων, νά κάνει δημοκρατική τήν δργάνωση, τή διοί
κηση καί τή λειτουργία τοϋ θεσμού τής μαθητείας καί νά 
Περιορίζει τήν αυθαιρεσία τής έργοδοσίας.

' .y. Ειδικότερα καί όπως ζητούν οί σπουδαστές καί ol έργα* 
ξόμενοή '-ή νέα, δημοκρατική σύμβασή μαθητείας χρειάζεται 
V* κατοχυρώνει; '■’;·· -ή■ "
ή 1) ’Αμοιβή τών σπουδαστών μέ ήμέρομίσθιο πού θά κλί* 
μακώνεται άπό εξάμηνο σέ έξάμηνο καί θά άρχίζέι μέ τό 
κατώτερο ήμέρομίσθιο πού ορίζει ή ’Εθνική Συλλογική Σύμ
βαση. ; ' ··
5 2) Υπαγωγή τών Σχολών στην έποπτεία τοϋ Υπουρ
γείου Παιδείας, ώστε νά κατοχυρώνεται ή προτεραιότητα 
σής σπουδαστικής ιδιότητας έναντι αυτής τοϋ εργαζόμενου.
' 3) ’Εκδημοκρατισμό τής όργάνωσης καί τής διοίκησης 

Τών Σχολών καί τών οικοτροφείων μέ ουσιαστική συμμετοχή 
Τών σωματείων τών έργαζομένων καί τών σπουδαστών.

4)’Ελεύθερη άσκηση τών δημοκρατικών καί συνδικα
λιστικών δικαιωμάτων τών σπουδαστών στις Σχολές καί 
στούς τόπους άπασχόλησης. ·~· ·'·-·■ -·Α.
ή 5) Πενθήμερη έβδομάδα 35 ωρών εργασίας καί δύο 15νθή- 
μερα άμοιβομένων άδειών στή διάρκεια τών εξετάσεων.
V 6) Οικονομικές καί διοικητικές κυρώσεις σέ βάρος τών 
επιχειρήσεων πού καταπατούν τίς διατάξεις'τής σύμβασης 
μαθητείας.' · ' ·:Γ’
C'H ψήφιση νέας, δημοκρατικής σύμβασης μαθητείας απο
τελεί ώριμη ανάγκη, πού θά συ μ βάλει στήν άποκατάσταση 
τοϋ κύρους τοϋ θεσμοϋ τής μαθητείας καί θά δώσει τή δυνα
τότητα σέ σοβαρό άριθμό έργαζομένων νέων, νά άποκτήσουν 
τεχνική — επαγγελματική κατάρτιση μέ ωφέλεια δική τους, 
άλλά καί τής εθνικής οικονομίας. ' — y .. . ÿ
-Ειδικότερα γιά τίς έπί μέρους διατάξεις τής πρότασης νό
μου έχουμε νά παρατηρήσουμε; .-> .·.-?·{,.·:·ζτ·

; Άρθρο 1 : 'Ορίζεται ή μαθητεία σά συνδυασμός τής"θεω- 
ρητικής εκπαίδευσης σέ δημόσια σχολή μέ τήν εργασία σέ 
εργοστάσιο ή έπιχείρηση, μέ βάση, όμως, συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

Άρθρο 2 ; Οί Σχολές Μαθητείας υπάγονται στόν έλεγχό 
τοϋ Υπουργείου Παιδείας, γιατί οί νέοι πού φοιτούν στις 
σχολές αύτές πρέπει νά άντιμετωπίζονται πρώτα σά σπου
δαστές καί ύστερα σάν εργαζόμενοι. Ή διάταξη αύτή δέν 
άπο κλείει τή συνεργασία μέ τό Υπουργείο ’Εργασίας στα 
ζητήματα πού απαιτείται καί πού άναφέρονται συγκεκρι
μένα.

’Επίσης, ορίζεται ότι οί Σχολές Μαθητείας είναι σέ όλά 
ισότιμες μέ τίς Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Νέου 
Τύπου (ΤΕΣ-ΝΤ) καί ότι ή μαθητεία είναι δυνατό νά πρα
γματοποιείται μέ δύο τρόπους. Είτε μέ καθημερινή απα
σχόληση, είτε μέ άπασχόληση τριών ημερών τήν έβδομάδα 
καί μέ ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου κατοχυρώνεται τό δικαίωμα 

τών άποφοίτων τών Σχολών Μαθητείας άλλά καί τών ΤΕΣ 
(NT) νά έγγράφοντχι χωρίς εξετάσεις στή Β' τάξη τών 
Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, πού άποτελεϊ δίκαιο 
αίτημά τους καί πού κατοχυρώνει τό δικαίωμα τους νά μπο
ρούν νά συνεχίσουν τήν εκπαίδευση τους.

Τέλος, δημιουργεΐται στό Υπουργείο Παιδείας Διεύθυνση 
Μαθητείας μέ σκοπό τον έλεγχο τών Σχολών, τήν εκπόνηση 
τών προγραμμάτων καί γενικά τήν έποπτεία τής λειτουργίας 
τοϋ θεσμοϋ. . , .' ..........

-Άρθρο 3 : Οί σπουδαστές τών Σχολών Μαθητείας δι
καιούνται τίς ίδιες παροχές καί διευκολύνσεις μέ τούς σπου
δαστές τών ΤΕΣ (NT), όπως δωρεάν διδακτικά βιβλία, 
μειωμένο εισιτήριο στις μεταφορές' καί στά δημόσια θεά
ματα, υποτροφίες, κλπ. 'Ορίζεται, έπίσης, ότι άπολαμβάνουν 
πλήρη ' άσφάλιση, καταβάλλουν μειωμένες άσφαλιστικές 
είσφορές καί ό χρόνος μαθητείας Αναγνωρίζεται σά συντά
ξιμος. ·Τ .··"··' ' β·-;.-' :■/ -'.··· · · '··- -- ··.·■.·
ί·. Άρθρο 4 ! Ισχύουν ot αυτές διαδικασίες σ’ ότι Αφορά 
τήν δργάνωση, διοίκηση, ίδρυση, κατάργηση κλΠ. τών Σχο
λών Μαθητείας μέ τις ΤΕΣ (NT). . - : ;; Α..\. / ··.
ν· Άρθρό 5 ί ΆνατίθίΤάι στό ‘Υπουργίϊσ Παιδείαί ή έκ« 
Λόνηση τών Προγραμμάτων -θίωρητικής έκπαίδευσης καί 
στά,Υπουργεία Παιδείας καί' ’Εργασίας τών προγραμμά
των Πρακτικής έκπαίδευσης'ΓΠτόύς τόΐίσυς άτία'σχόλησηςι

. Λόγω τών γοργών έξελίξβων Τής έΠιστήμης καί Τής Τε
χνολογίας καί τής εφαρμογής νέων μεθόδων καί συστημά
των παρα4/ωγής, ορίζεται ή ύποήρεώση Τής Πολιτείας,τό άργό- 
τερσ άνά 5ετία, νά προβαίνει στήν άναθεώρήση τών Προγραμ
μάτων, ' . ή ,· . ... : · . ·-.
ί Τέλος, καί επειδή μέχρι σήμερα έχει Αποδειχτεί ότι οί 
έπιχειρήσεις πού απασχολούν σπουδαστές τών Σχολών Μα
θητείας δέν εφαρμόζουν τά προγράμματα πρακτικής εκπαί
δευσης καί άπασχολ.οΰν τούς σπουδαστές σέ έργασίες άνθυ- 
γιεινές καί άσχετες μέ την ειδικότητά τους, ορίζονται δια
δικασίες ελέγχου μέ τή συμμετοχή καί τών σιυματείων τών 
έργαζομένων, καθώς καί επιβολής οικονομικών κυρώσεων 
σέ βάρος τών επιχειρήσεων πού παρανομούν. " ·' Ύ
' Άρθρο 6 Θεσμοθετούνται ή συγκρότηση καί οί αρμο

διότητες τού Συμβούλιου Μαθητείας μέ τή .συμμετοχή εκ
προσώπων τού. κράτους, τών έργαζομένων καί τών εργοδο
τών. Οί έκπρόσωποι τών έργαζομένων ύποδειχνονται άπό 
τίς 'Ομοσπονδίες τών αντιστοίχων ειδικοτήτων πού καλύ
πτουν οί Σχολ.ές πού λειτουργούν, . . ί ■ ;

Άρθρο 7 : Στά πλ.αίσια τής άποκέντρωσης καί τής συμ- 
μετοχής μέ ουσιαστικό τρόπο τών έργαζομένων, άλΛά καί 
άλλων φορέων, στή διοίκηση τών Σχολών καί στή δημοκρα
τική λειτουργία τοΰ θεσμοϋ τής μαθητείας, ιδρύονται Τοπι
κές ’Επιτροπές Μαθητείας σέ πόλεις ή εύρύτερες' περιοχές.

: Άρθρο 8 : 'Ορίζονται προσόντα τών έγγραφο μένουν σπου
δαστών στις Σχολές Μαθητείας. Ειδικά γιά τά βαρειά καί 
ανθυγιεινά επαγγέλματα απαιτείται ήλικία 17 χρόνων γιά 
τήν έγγραφή στίς άντίστοιχες Σχολές. “
1 Άρθρο 9 : 'Ορίζονται τά τής εισαγωγής στίς Σχολές 

Μαθητείας.



Άρθρο 10 : Ρυθμίζεται ή διαδικασία, καί οί προϋποθέ
σεις γιά τον καθορισμό των επιχειρήσεων, όπου θά μπορούν 
νά απασχολούνται οί σπουδαστές. ' ~ ' ~ .

"Αρθρο-1 1 : Καθορίζεται 6 χρόνος της μαθητείας κα
θώς καί ή κατάταξη των σπουδαστών πού προέρχονται άπό 
αντίστοιχες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. . ; . ·
- Άρθρο 12 : 'Ορίζεται σαν ανώτατος χρόνος εργασίας για 
μέν τούς σπουδαστές πού φοιτούν σέ τμήματα καθημερινής 
rî-τασ/όλχσne 35 ώοεε τήν έΒδομάδα μέ πενθήμερη έργα-

Τύ μειωμένο ωράριο των σπουδαστών τών τμημάτων 
καθημερινής απασχόλησής είναι αναγκαίο, £ν πάρουμε υπόψη 
το χρόνο τής θεωρητικής εκπαίδευσης, άλλα καί την ηλικία 
τών. σπουδαστών, _ .' .> ..

Μέ τίς διατάξεις τού άρθρου αυτού άπαγορεύεται ή άπα- 
πχόληση τών στουίαστών σέ εργασίες πήγες μέ την ειϊικέ*- 
τητά τους καί ή ύτε,ρωριαν.ή άσασχόλητη, πράγματα που 
συμβαίνουν σήμερα σέ μεγάλη έκταση. Καί γιά νά αποκτήσει 
καί' Ουσιαστικό περιεχόμενο ή άττκγίρεύση — θεωρητικά 
περιλαμβάνει καί ή ίσχύουσα σύμβαση -’ ορίζεται ότι στις 
παρανομούσες επιχειρήσεις επιβάλλονται οικονομικές κυ
ρώσεις μέ υπουργική άπόφαση. Λ .--.ο 9.ί : <} ι'ς'·ς/;Η 
-ΐ "Αρθρο .13 : Κατοχυρώνεται κλίμακα αμοιβών γιά τούς 

σπουδαστές άνάλόγα μέ. το εξάμηνο φοίτησής τους, ο Άπο 
τύ ά' εξάμηνο οί σπουδαστές άμοίβονται μέ το κατωτατο 
ημερομίσθιο τής Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Κί αυτό, γιατί οί. σπουδαστές 
άποδίδούν .εργασία άπύ τύ πρώτο, κιόλας έξάμηνο άπασχό-, 
λήσηςψ τύ λιγότερο σαν ανειδίκευτοι.; '.Η .ύπαρξη μειωμένου 
ώράριου κάθε άλλο παρά συνηγορεί σέ περικοπή τής άμοίρ 
βής τών_ σπο’υδαστών, άφου έχε! το χαρακτήρα διευκόλυνσής
τής, εκπαίδευσης-νκαί,/είναι, μέτρο κοινωνικού ’ χαρακτήρα. 
",, *Α·. * ' V '.·?.·'* ir ^ *■» ,*r γί ' ^ ^ ’ 11 | V* — »

Άρθρο 14 : Ή κατά έξάμηνο πρόαγώγητών σπουδαστών

σκέτοι'.- και εκπρόσωπός _ της επιχείρησης. ί ··· -·
. Ίϊ, τοποθέτηση τού σπουδαστή σέ νέα έπιχείρηση, εφό

σον κριθεϊ στάσιμος για δύο συνεχή εξάμηνα, θεωρείται 
αναγκαία, γιατί' είναι πιθανό ή απόδοσή τού νά επηρεάζεται 
δύσμενώς άπο τίς συνθήκες πρακτικής εκπαίδευσης καί απα
σχόλησης στην' πρώτη επιχείρησή:'--‘η •‘-.Άψή-1'·' 

Άρθρο 15 :. Επιβάλλεται συγκεκριμένη αναλογία άνά- 
ιεσα στούς σπουδαστές καί τούς άλλους εργαζόμενους μιας 
επιχείρησις, ρύθμιση πού άποσκοπεϊ στήν εξασφάλιση μιας 
λ.άχιστης δυνατότητας ούσιαστικής πρακτικής εκπαιδευ
τής. τών σπουδαστών. Επειδή ή άναλ.ογία αύτή έξαρτιέται 
άπό τύ είδος τής άπασχόλησης, ό καθορισμός της θά γίνεται 
ιέ κοινή άπόφαση τών 'Τπουργών Παιδείας, Εργασίας καί 
βιομηχανίας.. ·- .·, - ...·-. . · η - Γ .

. Άρθρο. 16 : 'Ορίζεται ή παροχή μηνιαίας κανονικής 
άδειας γιά τούς σπουδαστές, μέτρο πού άποτελεΐ άλλ.ωστε 
ιαί έξαγγελ.ία τής κυβέρνησης γιά όλ.ους τούς εργαζόμενους.
.’Επιπρόσθετα καί γιά νά διευκολυνθούν οί σπουδαστές, 

ταρέχονται δύο 15νθήμερες άδειες μέ πλήρεις αποδοχές, 
υστε νά μπορούν νά συμμετέχουν άποδοτικά στις εξετάσεις 
:ών έξάμηνων. , .

Άρθρο 17 : Οί διατάξεις τού άρθρου αύτού έχουν στόχο 
ην παρεμπόδιση τών άπολ.ύσεων τών σπουδαστών, μιας 
ιαί έχουν παρατηρηθεί ομαδικές απολύσεις σπουδαστών κυ
ρίως μέ την άποφοίτησή τους καί τήν άναπλήρωσή τους μέ 
έούς μέ χαμηλότερες αμοιβές.

Επί πλ.έον ή άπόλ.υση σημαίνει ουσιαστικά διακοπή τής 
κπαίδευσης κατά το πρακτικό μέρος της καί είναι σκόπιμο 
ά πραγματοποιείται μόνο σέ εξαιρετικές συνθήκες. Γιά τό 
όγο αυτό έπιββάλλ.εται καί ή σύμφωνη γνώμη τής ΤΕΜ 

) τού ΣΜ προκειμένου γιά ομαδικές απολύσεις. ■
Άρθρο 18 : ’Απαγορεύεται ή ύπαρξη ειδικών έσωτερι- 

-ών κανονισμών γιά τούς σπουδαστές, μιας καί μέσω αυτών 
πιβάλλ.ονται διακρίσεις καί πρόσθετες υποχρεώσεις, ενώ 
αυτόχρονα περιορίζονται δικαιώματα τών σπουδαστών, 
:ού άναγνωρίζονται στούς ύπόλ.οιπους έργαζόμενοιυς.

£-

Άρθρο 19 : Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αυτού, πρώτον, 
δίνεται ΐσχή νόμου στήν πρόσφατη έγκύκλ.ιο τού Διοικητή 
τού ΟΑΕΔ ριέ τήν οποία αναγνωρίζεται'τό δικαίωμα συνδι- 
καλ.ιστικής οργάνωσης .τών σπουδαστών μέσα στις Σχολές 
καί δεύτερον, κατοχυρώνουν τό δικαίωμα τής συνδικαλιστι
κής οργάνωσης “καί δράσης τών σπουδαστών στούς τόπους 
δουλ,ειάς, πού είναι‘άδιανόητο σήμερα νά τό στερούνται.

Άρθρο 20 : Οί διατάξεις τού άρθρου αύτού, σέ συνδυα-· 
σμό μέ τίς διατάξεις τού άρθρου 18 σκοπεύουν στήν προστα
σία τών σπουδαστών άπό πρόσθετους σέ βάρος τους όρους, 
πού θά μπορούσαν νά ΐσχύσουν μέ τήν υπογραφή τού συμφω-, 
νητικού μαθητείας. , ή ή .· '/ .. ή ^

Άρθρο 21 'Ορίζονται τα τών ωρών φοίτησης καί τής· 
τακτικότητας στήν. παρακολ.ούθηση τών μαθημάτων, δεδο-έ 
μένου ότι λύγω τών ιδιομορφιών, δέν είναι δυνατό νά ί αχή
σουν οί διατάξεις πού αφορούν τις ΤΕΣ (NT). - ο

Άρθρο 22 : Δεδομένου ότι απαιτείται δημοκρατική όργ 
γάνωση καί λ.ειτουργία τών οικοτροφείων καί ή διασφάλιση 
άνθρώπινων συνθηκών διαβίωσης καθιερώνεται : , ; ,ν ·,·
- — ή διοίκηση τών οικοτροφείων μέ συμμετοχή τής ΤΕΜ
καί τών σπουδαστών, _
ί-'ή- ή ανάθεση τής διοίκησης σέ έκπαιδευτικό,' Y ;, ".
"-'—ή εκπόνηση'κανονισμού άπό τό ΣΜ. ' -~· ***· ' •‘τ

Άρθρο 23 : Κατοχυρώνεται ή χορήγηση στούς άπόφοίτ. 
τους επαγγελματικού ' πτυχίου σέ. όλα ισότιμου μ’ εκείνου, 
τών ΤΕΣ. (NT μ.. ;ir; γ.Ά ·.·. '·: 'ή;' ’
- Πιστεύουμε ότι ή - ουλή θά άνταποκριθεΐ στήν άνάγκτ£
άναδιοργάνωσής" τών Σχολών Μαθητείας τού ΟΑΕΔ "καί θά 
προχωρήσει’στήν. ψήφιση, τής νέας, δημοκρατικής σύμβασης· 
μαθητείας πού.,προτέινεχάι.-to. - t :ώ.·.ν.\:ύ χ.>:εΗ

■ ■'···;· ’':5" ’Αθήνα,7 29 ΜάρτΙου' 1982· ■-* ^ Η
>■’ ίο* ςν,-τΐ'· ,,Λ7 . · .·.■■ ·. Λ, ■ ··'· · ·■··

Οl προτεινοντες βουλ,ευτες .
Διαμαντής Μαυροδόγλου, Μαρία Δαμανάκη, ’Αντώνης ’Α- 
μπάτιέλος, Μίκης Θεοδωράκης,^ Δημήτρης Σαχίνης, Κώ
στας' Κάππος. ' ” ' ' ψή,χψ. ο; ‘2(1
-,·λ\· ; ιι λ’:' - ■! '' - ; ·.'.»:»· !.. ;τ -Α ί, !

. ■ ..ί .-λ:·.-ni
- ο:'. Ν

··> - ί)
Γιά την οργάνωση'καί λ.ειτουργία τών Σχολ.ών Μαθητείας 
' τού ’Οργανισμού Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού'.

■ ή.Γ;.:.'-'ΓΑ?θέ01··' ·': ' .ν '
Jr.L'T τα .*τ I c - Μαθητεία. . - .... . ,2 ■ '·.

Ή μαθητεία είναι ό συνδυασμός τής θεωρητικής εκπαί
δευσης, πού πραγματοποιείται σέ δημόσιες σχολ.ές καί τής 
εργασίας σέ εργοστάσιο ή επιχείρηση στή βάση συγκεκρι
μένου προγράμματος, μέ σκοπό τήν εκμάθηση τέχνης. υ

........... ν' ■'·■·'· · ’ ' Άρθρο 2.
Σχολ.ές Μαθητείας - Φοίτηση.

1. Οί σχολάς μαθητείας είναι δημόσιες Τεχνικές Έπαγ- 
γελ.ματικές Σχολάς, ισότιμες πρός τίς οριζόμενες στήν πα
ράγραφο 2 τού άρθρου 1 τού Ν.576/77 εποπτευόμενες άπό 
τό Υπουργείο Παιδείας. Μέ άπόφαση τού 'Γπουργοΰ Παι
δείας δημιουργεΐται Διεύθυνση Μαθητείας.

2. Οί άπόφοιτοι τών Σχολών Μαθητείας δικαιούνται νά 
έγγράφονται στή Β’ τάξη τών Τεχνικών Έπαγγελ.ματικών 
Λυηέίων.

3. 'Η φοίτηση, στις Σχολ.ές Μαθητείας πραγματοποιεί
ται μέ τούς έξής τρόπους :.·'·.■·' .

α) Καθημερινή εργασία καί μετά τή λήξη της θεωρητική 
εκπαίδευση, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού παρόντος.

β) Τρεις μέρες τής εβδομάδας εργασία καί 1>ύο μέρες 
θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού πα
ρόντος.

■·.- 1·: » ··· .*:«· ·; ·■·
. .'χ·2 ν;.:-;'ν\. Σ ' ί ",

.'. ' Πρόταση Νόμου.
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"Αρθρο 3. 
Παροχές.

1. ΟΙ σπουδαστές των Σχολών Μαθητείας έχουν τα ίδια 
δικαιώματα καί παροχές των σπουδαστών-'των ΤεχνΛών 
Επαγγελματικών Σχολών, όπως δωρεάν διδακτικά βιβλία, 
μειωμένο κόμιστρο στα μέσα μεταφορών, υποτροφίες.

2. 01 σπουδαστές δικαιούνται στο διάστημα της εκπαί
δευσής τους πλήρη Ιατρική καί φαρμακευτική περίθαλψη, 
άκόμη καί κατά τα διαστήματα πού δέν «απασχολούνται.

3. Οί σπουδαστές καταβάλλουν μειωμένες εισφορές άσφά- 
λισης, ό δέ χρόνος μαθητείας υπολογίζεται σά συντάξιμος.
Μέ απόφαση τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών μέσα 
σέ 3 μήνες άπό τή δημοσίευση τοϋ παρόντος νόμου, ρυθμί
ζονται τά σχετικά μέ τά οριζόμενα στήν παρούσα παράγραφο.

"Αρθρο 4.
’Οργάνωση Λειτουργία κ.λ.π.

Σχετικά μέ τήν οργάνωση, τή λειτουργία, το διδακτικό 
προσοιπικό, τήν ίδρυση, τήν κατάργηση, τή μεταφορά τών 
Σχολών Μαθητείας ισχύουν τά προβλεπόμενα γιά τις Τε
χνικές Επαγγελματικές Σχολές. - . .μ . · · ; - - ';-

Άρθρο 5. ‘ :Γ · ' . .

Προγράμματα εκπαίδευσης. ."·
1. Τά άναλυτικά προγράμματα’τής θεωρητικής εκπαί

δευσης τών σπουδαστών καθορίζονται μέ απόφαση τοϋ 'Υ
πουργού Παιδείας καί ύπόκεινται σέ άναθεώρηση το άργό- 
_τερο κάθε πενταετία.;;- ■_]; \ , ; : '
~ϊ 2. Τά προγράμματα τής πρακτικής εκπαίδευσης κατά 
:τήν έργασία τών σπουδαστών καθορίζονται μέ κοινή άπό- 
ύραση τών ‘Υπουργών Παιδείας καί ’Εργασίας καί ύπόκειν- 
ΰτάΓ σέ άναθεώρηση’το άργότερο*κάθε'τριετία. ' .
ή: Τά προγράμματα αυτά άναρτώνται σέ εμφανή σημεία στους 
χώρους εργασίας τών σπουδαστών. ■" ?\"'ν

■£, 3. Ή έφαρμογή τών προγραμμάτων κατά τήν έργασία 
-τών σπουδαστών ελέγχεται άπό τή διεύθυνσή1 τών Σχολών, 
τήν Τοπική ’Επιτροπή Μαθητείας, όπως αυτή ορίζεται στον 
παρόντα νόμο καί άπό τά σωματεία τών εργαζομένων.

4. Μέ κοινή άπόφαση τών 'Υπουργών Παιδείας καί ’Ερ
γασίας καθορίζονται τά σχετικά μέ τήν επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων σέ επιχειρήσεις πού δεν εφαρμόζουν τά προγράμ
ματα εκπαίδευσης τών σπουδαστών.

Άρθρο 6.
γ*Γ ■ ' · Συμβούλιο Μαθητείας. '
ί_ 1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μαθητείας, ή σύνθεση, συγ
κρότηση καί λειτουργία τοϋ όποιου ορίζονται μέ άπόφαση 
τών ‘Υπουργών Παιδείας καί ’Εργασίας μέσα σέ τρεις μή
νες άπό τή δημοσίευση τοϋ παρόντος.

2. Στό Συμβούλιο Μαθητείας συμμετέχουν έκτος τών 
εκπροσώπων τών ‘Υπουργείων Παιδείας καί ’Εργασίας, σέ 
ΐσο ποσοστό, έκπρόσωποι τών έργαζομένων καί τών έργ’ο- 

r δοτών. Οί έκπρόσωποι τών έργαζομένων ύποδείχνόται άπό 
τις ‘Ομοσπονδίες τών κλάδων τών άντίστοιχων μέ τις ύπάρ- 
χουσες ειδικότητες στις Σχολές. ·:·.·
^, 3. Τό Συμβούλιο Μαθητείας είσηγειται γιά κάθε θέμα 
πού άφορα .τήν έφαρμογή τοϋ παρόντος στά άρμόδια ‘Υ
πουργεία.

‘Η σύμφωνη γνώμη τοϋ Συμβούλιου Μαθητείας άπαιτεί- 
Tat γιά: ·'·■'· · - . ·· ■· . .

— Τήν έφαρμογή καί τήν άναθεώρηση τών άναλυτικών 
προγραμμάτων. - . ψ j . .., '
Τ'. — Τήν ίδρυση νέων ή κατάργηση λειτουργουσών Σχολών 
Μαθητείας., . ,. , ν .. ,
ττ — Τήν πραγματοποίηση τυχόν ομαδικών άπολύσεων σπου
δαστών άπό τις έπιχειρήσεις πού έργάζονται. I

Άρθρο 7.

1. Το: 
πόλη ή : 
τείας, μ:

Τοπική ’Επιτροπή Μαθητείας.
:ική ’Επιτροπή Μαθητείας δημιουργεϊται σέ κάθε 
ύρύτερη περιοχή όπου λειτουργούν Σχολές Μαθη- 
τά άπό εισήγηση τοϋ Συμβούλιου Μαθητείας.

2. Ή Τοπική ’ Επιτροπή Μαθητείας συγκροτείται άπό : 
α) Τόν ’Επόπτη τής Τεχνικής ’Επαγγελματικής ’Εκπαί

δευσης, σάν πρόεδρο.
β) Τόν Προϊστάμενο τής ’Επιθεώρησης ’Εργασίας, 
γ) Δύο έκπροσώπους τών έργαζομένων μέ υπόδειξη τοϋ 

άντίστοιχου ’Εργατικού Κέντρου.
δ) Δύο έκπροσώπους τών έργοδοτών.
ε) Έναν εκπρόσωπο τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης.
στ) Έναν έκπρόσωπο τοϋ διδακτικού προσωπικού ορι

ζόμενο άπό τόν αρμόδιο συνδικαλιστικό φορέα.
3. Έργο τής Τοπικής ’Επιτροπής Μαθητείας είναι : 
α) ‘Ο έλεγχος τής έφαμογής τών διατάξεων τοϋ παρόν

τος νόμου. 1·" '. · - .
β) ‘Ο έλεγχος τής έφαρμογής τών προγραμμάτων πρα

κτικής έκπαίδευσης τών σπουδαστών στις έπιχειρήσεις πού 
άπασχολοΰνταιΓ: · ’τπΤ.τ ; ■ υ . ν --.—τ·'·

γ) ‘Ο καθορισμός τοϋ άριθμοΰ τών σπουδαστών πού μπο
ρούν νά άπασχοληθοϋν άπό τις έπιχειρήσεις καί ό καθορι
σμός τών έπιχειρήσεων πού μπορούν ν’ άπασχολήσουν σπου
δαστές. „ ; ■ __ . ,,,
' δ) ‘Ο έλεγχος τής λειτουργίας τών οικοτροφείων καί 
τών συνθηκών διαβίωσης τών σπουδαστών σ’ αύτά. '·.···.·
,. ε) Ή έπιβολή κυρώσεων στις έπιχειρήσεις πού δέν έφαρ- 

μόζουν τις διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου. . γ , ...

■ Γ στ) ‘Η εισήγηση στό Συμβούλιο Μαθητείας γιά κάθε 
θέμα πού άφορα τις Σχολές Μαθητείας τής περιοχής τους, 
καθώς καί γιά τό θεσμό τής’ μ.αθητείας συνολικά. 1 ' ·\~·
. 4.'Μέ κοινή άπόφαση τών Υπουργών Παιδείας καί ’Ερ
γασίας, μέσα σέ δύο μήνες άπό τή δημοσίευση τοϋ παρόντος, 
ρυθμίζονται τά τής σύγκλησης καί λειτουργίας τών Τοπι
κών (’Επιτροπών Μαθητείας. " . : ·

Άρθρο 8. ,
Σπουδαστές.

, Στις Σχολές Μαθητείας μπορούν νά έγγράφονται άπό- 
φοιτοι Γυμνασίου καί Κατώτερων Τεχνικών ’Επαγγελμα
τικών Σχολών. ' ----- . ·. .. : ....

Ειδικά γιά έκπαίδευση σέ έπχγγέλμχτα πού χαρακτηρί
ζονται βαρειά καί άνθυγιεινά, οί σπουδαστές θά πρέπει νά 
έχουν συμπληρώσει τήν ήλικία τών 17 χρόνων.

Άρθρο 9.
Εισαγωγή Σπουδαστών. χ .. νγ·Λς·

1. Οί έπιθυμοϋντες νά φοιτήσουν στις Σχολές Μαθητείας 
: υποβάλλουν μέχρι.τήν 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους αίτηση
στήν οποία άναφέρονται τά άτομικά στοιχεία τους, καθώς 
καί δύο ειδικότητες κατά σειρά, στις όποιες επιθυμούν νά 
έκπαιδευΟοϋν. ...
Στήν αίτηση έπισυνάπτεται : α) άποδεικτικό σπουδών καί 

β) πιστοποιητικό σωματικής ικανότητας γιά τις συγκεκρι- 
. μένες ειδικότητες, πού χορηγείται άπό τήν ‘Υγιειονομική 
‘Υπηρεσία τού ΙΚΑ, υστέρα άπό πλήρη Ιατρική έξέταση.

2. Ή εισαγωγή στις Σχολές πραγματοποιείται μέ βάση
τήν προτεραιότητα υποβολής τής σχετικής αίτησης και τή 
σειρά προτίμησής τών ειδικοτήτων. ' · . * .

Άρθρο' ίο. ' " ' ;. " Ί’.
. - .. . . ’Επιλογή έπιχειρήσεων μαθητείας. : iVc.
, ν · 1. Ή έπιχείρηση πού έπιθυμεϊ ν’ άπασχολήσει σπουδα

στές τών Σχολών Μαθητείας, υποβάλλει αίτηση μέχρι τήν



1η-Σεπτεμβρίου κάθε έτους στήν Τοπική ’Επιτροπή Μαθη
τείας στην όποια άνχφέρεται καί ό άριθμός των σπουδαστών 
κατά, ειδικότητα. _ . w . . ~ . ·... , "

2. 'Η Τοπική ’Επιτροπή Μαθητείας άποφασίζει- μετά

μπορεί να προσφυγ: 
φασίζει τελεσίδικα

3. Με'κοινή άπόφαση του Υπουργού Παιδείας καί τοϋ 
αρμόδιου κατά περίπτωση 'Υπουργού καθορίζεται ό άριθμός 
των σπουδαστών'που μπορούν ν’ απασχολούνται .στις Δή- 
σιες ’Επιχειρήσεις καί ’Οργανισμούς.

Άρθρο il. ·.'-*·'··' · ·· 1 ’· ·ί

— Τό ζ εξάμηνο μαθητείας,’ το ημερομίσθιο τοϋ ανειδί
κευτου εργάτη προσαυξημένο κατά τό 50 % της παραπάνω 
διαφοράς.

— Τό στ’ έξάμηνο μαθητείας, τό ημερομίσθιο τοϋ άνει.-
δίκευτου εργάτη προσαυξημένο κατά τό 75 ' · ' £

2. Σπουδαστές πού κατατάσσονται σε ενδιάμεσο έξά
μηνο άμείβονται σύμφωνα με τό έξάμηνο τής κατάταξής τους;

3. Μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τοπικής ’Επι
τροπής Μαθητείας έπαρκώς αιτιολογημένης είναι δυνατό 
σπουδαστής προχγόμενος σέ άνώτερο έξάμηνο να μή λάβει
την παραπάνω οριζόμενη προσχύξηση.

Λ
Χ·

Λ

Διάρκεια φοίτησής: ' ,ί :
1., Μέ άπόφαση τοϋ Υπουργού Παιδείας, μετά άπό εισή

γηση τοϋ Συμβούλιου Μαθητείας καθορίζεται ό χρόνος μα
θητείας άπό 4 εως 6 έξάμηνα ανάλογα μέ τήν ειδικότητα.

2. Σέ περίπτωση πού ό σπουδαστής έχει προηγούμενη
πείρα ή έχει' φοιτήσει σέ Μέτη Τεχνική'Επαγγελματική 
Σχολή, μπορεί νά καταταγεΐ σέ ενδιάμεσο έξάμηνο φοίτη
σης, υστέρα άπό αίτησή του στήν Τοπική ’Επιτροπή Μαθη- 
τειας.■■ * , . . , , - ·4 , ·

V · · ; Γ . Άρθρο 12. . . ». ... ,·γ «
•·*η». ·.; Χρόνος ’Εργασίας. ' 5:· ' · ’ ·'·1 “· ,

1. ’Εφόσον οί σπουδαστές φοιτούν σέ Σχολές τοϋ εδα
φίου α', της παραγράφου 3j τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος, ή 
συνολική εβδομαδιαία εργασία τους άνέρχεται σέ 35 ώρες.

’27-Έφόσον οι' σπουδαστές "φοιτούν σέ Σχολές τοϋ εδά
φιού βί τής'παραγράφου 3, τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος,’ ή 
συνολική εβδομαδιαία εργασία τους ανέρχεται' σέ 24, ώρες.
£?·.%&.£■ 4 V·* -.λ . :·.' * ■*" * 4.J * ■ ··_ ** f ·'-* · ν 4 /■ · r Vf

3. Ό χρόνος τής συνολικής εβδομαδιαίας' εργασίας είναι 
δυνατό νά'μειωθεί μέ 'σύμφωνη γνώμη' τοϋ Συμβούλιου Μα
θητείας, αλλά στην περίπτωση αύτή μειώνονται ανάλογα οί" 
αμοιβές"πού καθορίζονται στό άρθρο 13. Ά ;.χγτλ ~άγ

4. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση των σπουδαστών σέ 
εργασίες ξένες μέ την ειδικότητά, τούς, καθώς καί ή ύπε- 
ρωριακή άπασχόληση των. σπουδαστών.

5. Στις επιχειρήσεις πού παραβαίνουν τις διατάξεις τής
παραγράφου 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ επιβάλλονται άπό τήν Το
πική ’Επιτροπή Μαθητείας οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα 
μέ τά οριζόμενα στήν υπουργική άπόφαση, πού έκδίδεται 
κατά τό άρθρο 5 τοϋ παρόντος. ΥΆ'λτ
·■'··- - ·' Άρθρο 13. ··■ : .

Ημερομίσθια σπουδαστών. . _ ...
1. Τά κατώτερα ημερομίσθια πού υποχρεώνονται νά κα

ταβάλλουν οι επιχειρήσεις στούς σπουδαστές πού άπασχο- 
λοϋν είναι : - - ·’".

Α: Προκειμένου γιά Σχολές διετοϋς διάρκειας : ' i
-Τό α' καί β' έξάμηνο μαθητείας τό ημερομίσθιο τοϋ 

ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα μέ τήν Ε.Σ.Σ.Ε.
— Τό γ' έξάμηνο τό ήμερομίσθιο τοϋ ανειδίκευτου εργάτη 

προσαυξημένο κατά τό 30 % τής διαφοράς άπό τό ημερο
μίσθιο τοϋ ειδικευμένου, όπως καθορίζεται στήν άντίστοιχη 
συλλογική σύμβαση.

— Τό δ' έξάμηνο τό ήμερομίσθιο τοϋ ένειδίκευτου εργάτη 
τροσάυαημένο κατά τό 60% τής παραπάνω διαφοράς.

Β. Προκειμένου γιά Σχολές τριετοϋς διάρκειας:
-Τό α', β' καί γ' έξάμηνο μαθητείας, τό ημερομίσθιο 

εοΰ ανειδίκευτου εργάτη.
— Τό δ' έξάμηνο μαθητείας, τό ήμερομίσθιο τοϋ άνειδί- 

κευτου εργάτη προσαυξημένο κατά τό 25 % τής διαφοράς 
από . τό ήμερομίσθιο τοϋ ειδικευμένου, όπως καθορίζεται 
στην άντίστοιχη συλλογική σύμβαση.

■ " . , ■■ · ' Άρθρο 14. ·
... . .. . Προαγωγή των σπουδαστών. a
1. Ή κατά έξάμηνο προαγωγή τών σπουδαστών πρα

γματοποιείται κατόπιν θεωρητικής καί πρακτικής εξέτασης 
στή Σχολή. Στήν έξέταση είναι δυνατό νά παρευρίσκεται 
καί εκπρόσωπος τής επιχείρησης, εφόσον κρίνεται άναγκαΐο» \ I V > I , . 'απο τη 2-χολη. \ % * > . . . ; . . :

2. Σπουδαστής, πού κρίνεται στάσιμος στό αυτό έξά’- 
μηνο επί δύο συνεχή έξάμηνα, τοποθετείται σέ άλλη όμοειδή 
έπιχείρηση. ’Εάν αύτό επαναληφθεϊ στή νέα απασχόλησή 
του, χάνει τή σπουδαστική ιδιότητα.

,- ’-Άρθρο 15.'
’Αναλογία σπουδαστών - εργαζομένων. y.

Μέ σκοπό τών έξασφάλι.ση τών ·. ροΟποθέσεων γιά τήν 
έκπαίδευση τών σπουδαστών, καθορ ζετκι μέ κοινή από
φαση τών Υπουργών Παιδείας, ’Εργασίας καί Βιομηχα
νίας μετά άπό εισήγηση τοϋ Συμβούλιου Μαθητείας, ή ανα
λογία σπουδαστών — έργαζομένων, γιά κάθε κατηγορώ 
έπιχείρησης, σέ καμία όμως περίπτωση δέν επιτρέπεται νά 
άντιστοιχοϋν λιγότεροι άπό 4 εργαζόμενους γιά κάθε σπου
δαστή.. .............. , . .. 1=;':

. ·.· ·■ Άρθρο 16. . ’ ,. μ
■ ■ ’ , ' ·'■>' Άδειες1’ σπουδαστών. ,ε. '

Οί σπουδαστές δικαιούνται κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 
,τίς ακόλουθες άδειες: .

α) Δύο δεκαπενθήμερες άδειες μέ άποδοχές τήν περίοδο 
τών εξετάσεων.. .. . ’ , *

β) Κανονική άδεια μέ άποδοχές 25 εργασίμων ήμερων 
μεταξύ 15ης ’Ιουλίου καί 15ης Σεπτεμβρίου. ' \

.-f *'Λρθρ0 17. ’, ;

’Απόλυση.
1. ’Απαγορεύεται ή άπόλυση σπουδαστών επί ένα έτος 

μετά τήν άποφοίτησή τους άπό τή Σχολή Μαθητείας. Στό 
διάστημα αύτό, σπουδαστής είναι δυνατό ν’ άπολυθεϊ άπό 
τήν έπιχείρηση στήν οποία άπασχολεϊται μόνο μετά σύμ
φωνη γνώμη τής Τοπικής ’Επιτροπής Μαθητείας..

2. 'Ομαδική άπόλυση σπουδαστών άπό τήν έπιχείρηση 
στήν οποία άπασχολοΰνται είναι δυνατή μόνο μετά άπό σύμ
φωνη γνώμη τοϋ Συμβούλιου Μαθητείας.

, 3. Προκειμένου γιά σπουδαστές πού τό διάστημα τής
μαθητείας άπασχολοΰνται σέ Δημόσιες ’Επιχειρήσεις καί 
’Οργανισμούς, μετά τήν άποφοίτησή τους άπό τή Σχολή 
προσλαμβάνονται σέ άντίστοιχες θέσεις άπασχόλησης τών 
’Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών αυτών κατά προτεραιό
τητα καί σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τους.

Άρθρο 18.
Δικαιώματα - 'Υποχρεώσεις.

”·-· ’Απαγορεύεται ή ύπαρξη ειδικών εσωτερικών κανονισμών 
ή ειδικών διατάξεων γιά τούς σπουδαστές στις επιχειρήσεις 
πού άπασχολοΰνται.

Οί σπουδαστές έχουν τά ίδια δικαιώματα καί υποχρεώ
σεις πού έχουν καΙ_οί λοιποί εργαζόμενοι στήν επιχείρηση, 
εκτός όπου ρητά θεσπίζεται έξαίρεση μέ τόν παρόντα νόμο.



Άρθρο 19. ‘
Συνδικαλιστική δράση.

’Απαγορεύεται ή παρεμπόδιση τής συνδικαλιστικής δρά
σης των σπουδαστών μέσα στις Σχολές καθώς καί κάθε 
παρεμπόδιση τής συμμετοχής τους στα σωματεία των κλά
δων ή των επιχειρήσεων πού απασχολούνται.

Άρθρο 20.
Πρόσληψη.

Για την πρόσληψη σπουδαστή υπογράφεται σχετική σύμ
βαση εργασίας μεταξύ τής επιχείρησης καί του σπουδαστή 
ή τοϋ κηδεμόνα του στήν περίπτωση πού είναι ανήλικος, 
με μόνη αναφορά ότι ή απασχόληση των σπουδαστών γί- 
νεέαι σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου.

Άρθρο 21.
'Ωράριο Διδασκαλίας.

1. Άπό τήν πρόσληψή τους οι σπουδαστές υποχρεώνονται 
νά παρακολουθούν τή θεωρητική εκπαίδευση στή Σχολή 
τους.

Ή φοίτηση, προκειμένου για Σχολές τοϋ εδαφίου α', τής 
παραγράφου 3, τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος ορίζεται σέ 2 ώ
ρες'τήν ήμερα, επί 5 ημέρες τήν έβδομ'άδα. .

*Η φοίτηση, προκειμέ;ου για Σχολές τοϋ εδαφίου β' τής 
παραγράφου 3, τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος ορίζεται σέ 5 
ώρες τήν ήμέρα, έπί 2 ήμέρες τήν έβδομάδα.

2. Σπουδαστής πού απουσιάζει άδικαιολόγητα περισ
σότερες άπό 60 ώρες κατά τή σχολική χρονιά παραμένει 
στάσιμος στο αυτό εξάμηνο. Στήν περίπτωση στασιμότη
τας για δεύτερη φορά, ή επιχείρηση μπορεί νά καταγγείλει 
τή σύμβαση εργασίας.

.Άρθρο 22.
1. α) Τά οικοτροφεία διευθύνονται άπό πενταμελή 

Διοικούσα Επιτροπή τά τρία μέλη τής όποιας ύποδείχνονται 
άπό τήν Τοπική Επιτροπή Μαθητείας.

β) Διευθυντής τοϋ οικοτροφείου, πού προεδρεύει καί τής 
Διοικούσας ’Επιτροπής, διορίζεται εκπαιδευτικός.

γ) Στή Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχει καί εκπρόσωπος 
τών σπουδαστών πού ύποδείχνεται άπό τό Σύλλογο σπουδα
στών πού διαμένουν στό οικοτροφείο.

2. Τά οικοτροφεία λειτουργούν μέ βάση κανονισμό πού 
καταρτίζεται άπό τό Συμβούλιο Μαθητείας μέσα σέ ένα 
δίμηνο άπό τή συγκρότησή του.

3. Οί δαπάνες λειτουργίας τών οικοτροφείων καλύπτονται 
μέ κονδύλια πού παρέχονται άπό τόν προϋπολογισμό τοϋ 
'ΐπ. Παιδείας, μετά άπό πρόταση τοϋ Συμβούλιου Μαθη
τείας.

Άρθρο 23.

1. Στούς άπόφοιτους τών Σχολών χορηγείται πτυχίο 
ειδικότητας ισότιμο μέ τό πτυχίο τό χορηγούμενο στούς 
άπόφοιτους τών Τεχνικών ’Επαγγελματικών Σχολών τοϋ
Ν.576/77.

2. Για τούς απόφοιτους τών Σχολών Μαθητείας δέ θά 
ίσχύσει ή υποχρέωση πρακτικής εξάσκησης πού έχει ή πρό
κειται νά θεσμοθετηθεί για τούς άπόφοιτους τών παραπανω 
Τεχνικών ’Επαγγελματικών Σχολών.

Άρθρο 24.
Κάθε άντίθετη διάταξη νόμου καταργεΐται.

Άρθρο 25.
Ή ισχύ τοϋ παρόντος αρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 

στήν Εφημερίδα τής Κυβέρνησης.
’Αθήνα, 29 Μαρτίου 1982 

Οί προτείνοντες Βουλευτές
Διαμαντής Μαυροδόγλου, Μαρία Δαμανάκη, Άντώνης Ά- 
μπατιέλος, Μίκης θεοδωράκης, Δημήτρης £αχίνης, Κώ
στας Κάππος. ·.·::


