
Πισώπλατη μαχαιριά στις εγγραφές 
 
  Επανειλημμένες φορές έχουμε τονίσει τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί  το 
μικρό χρονικό διάστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών αλλά και το ελάχιστο διάστημα 
φυσικών εγγραφών για τα σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
 Το Υπουργείο δεν υπολογίζει ούτε την επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία όταν 
υποχρεώνει εκατοντάδες γονείς να βρεθούν στην ίδια σχολική μονάδα την ημέρα της 
θερινής υπηρεσίας, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να 
ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο. 
 Απίστευτη ταλαιπωρία και άγχος κηδεμόνων, μαθητών και εκπαιδευτικών με 
μεγάλες ουρές για δηλώσεις προτίμησης εγγραφής σε ένα σύστημα που υπολειτουργεί, 
με μικρές βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, το οποίο για άλλη μια φορά 
φάνηκε πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Με τα χρονοδιαγράμματα για τα 
Επαγγελματικά Λύκεια είναι πολύ ασφυκτικά και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και 
η απώλεια των ηλεκτρονικών δηλώσεων που έγιναν κατά την περίοδο 28 έως 30 
Ιουνίου 2020, λόγω βλάβης του συστήματος (... "Για όσους/ες μαθητές/τριες 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής από την Κυριακή 28-06-2020 και ώρα 
00.01 έως και την Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 08.30..." αναφέρει η ηλεκτρονική 
εφαρμογή e-eggrafes), οι οποίες δεν εμφανίζονται στο σύστημα, παρακαλούμε για την 
άμεση επανυποβολή έως και την Παρασκευή 03-07-20 και ώρα 23.59. (και καλεί ξανά το 
Υπουργείο με μια λακωνική ανακοίνωση τους ενδιαφερόμενους να επαναλάβουν την ίδια 
διαδικασία πλέον μόνοι τους. Τους ενημερώνει μέσω της πλατφόρμας που δεν θα 
μπουν διότι έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία!!!. 
 Κανείς διευθυντής δεν μπορεί να ξέρει με ακρίβεια πόσες και ποιες δηλώσεις 
μαθητών διαγράφηκαν και παρόλο την επιτυχή διαδικασία υποβολής δηλώσεων με 
πραγματικό αριθμό πρωτοκόλλου θα θεωρηθούν άκυρες και μη υπολογίσιμες. Για άλλη 
μια φορά οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές σχολείων θα γίνουν ο κυματοθραύστης των 
παραπόνων από εκνευρισμένους και απελπισμένους γονείς που δεν θα αντιληφθούν την 
απώλεια της αίτησης τους και οι μαθητές θα μείνουν εκτός κατανομής.  
 Πολλά σχολεία κινδυνεύουν να εμφανιστούν με πληθώρα ολιγομελών τμημάτων 
χωρίς να μπορούν να ξέρουν αν υπήρχαν δηλώσεις προτίμησης που απλά χάθηκαν.    
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Μονόδρομος πλέον για το υπουργείο είναι η γενναία παράταση του διαστήματος 
δηλώσεων προτίμησης και εγγραφών μέχρι την έναρξη των μαθημάτων όπως και στα 
Γενικά Λύκεια. 
 Η παραπάνω λύση είναι ανέξοδη και απόλυτα λογική αν σκεφτούμε ότι πάντα οι 
εγγραφές λάμβαναν χώρα ως την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία της χώρας στο 
παρελθόν, με εξαίρεση τα τρία τελευταία χρόνια. 
Όπως αναφέρουμε και στις επιστολές που έγκαιρα έχουμε αποστείλει στην ηγεσία του 
Υπουργείου: 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
1. Να παραταθεί ο χρόνος υποβολής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων προτίμησης 

για τα ΕΠΑ.Λ. έως τις 10 Ιουλίου. 

2. Να παραταθεί ο χρόνος υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών 
εγγραφής μέχρι την έναρξη των μαθημάτων στις 7-9-2020. 

3. Να μη χαρακτηριστεί κανένα τμήμα ως ολιγομελές μέχρι την έναρξη των 
μαθημάτων στις 7-9-2020.  

4. Την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης, που μετά την επανεξέταση και τον 
διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, όλων των αιτημάτων ιδρύσεων τομέων ή 
ειδικοτήτων και να  εκπληρωθούν όλα τα δίκαια και βιώσιμα αιτήματα. 

5. Να εξορθολογιστεί η με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 
2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία 
τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και 
τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», 
μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό 
τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις 
για τοπικούς λόγους, κ.α.).  

6. Να καταργηθούν οι διατάξεις που παγιώνουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους 
μαθητές μας και αποτελεί ρατσιστική και άνιση αντιμετώπιση χωρίς να τηρείται η 
αρχή της ισότητας. 

 
  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


