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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ 

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 

αξιότιμε κύριε Γενικέ,  

την Τρίτη 06/07/21 οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ είδαν τις δηλώσεις προτιμήσεων των 

μαθητών που ολοκληρώθηκαν στις 02/07/21. Η χαρμολύπη ήταν εμφανής σε όλους τους 

Διευθυντές ΕΠΑ.Λ καθώς μέσα στην πανδημία δεν μπόρεσαν να κάνουν ενημερώσεις 

των μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ, με τροποποιήσεις των Τομέων και Ειδικοτήτων, 

λίγο πριν τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων και χωρίς να ικανοποιηθούν οι 

περισσότερες προτάσεις των Διευθυντών για τους Τομείς και τις Ειδικότητες 

που αιτήθηκαν, είδαν τα μεγάλα συγκροτήματα να ξεχειλίζουν από δηλώσεις 

προτιμήσεων αλλά και τα περιφερειακά σχολεία να έχουν σημαντικά προβλήματα στο να 

διατηρήσουν το μαθητικό δυναμικό τους. 

Με νέα ανακοίνωση ο προϊστάμενος της γενικής Δ/νσης σπουδών Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπ/σης έθεσε το νέο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ και ζητά σε 
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μια μέρα εφημερίας των σχολείων να συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά 

και να επιβεβαιώσουν οι κηδεμόνες την εγγραφή του μαθητή. 

Για άλλη μια φορά το υπουργείο Παιδείας στοχοποιεί τα ΕΠΑ.Λ και ζητά το 

ακατόρθωτο από τους εκπαιδευτικούς και τους κηδεμόνες με τον κίνδυνο του 

συνωστισμού να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κεντρικά 

συγκροτήματα με περισσότερους από 500 μαθητές. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποτυγχάνει εκκωφαντικά και 

αφού αναγκάζει τους κηδεμόνες να πάνε σε λογιστή για την ηλεκτρονική δήλωση 

προτίμησης μετά τους ζητάει να παρουσιαστούν στο σχολείο και να στηθούν στην 

ουρά και οι δύο κηδεμόνες ώστε να ολοκληρωθεί η πιθανή εγγραφή. 

Χιλιάδες είναι οι μαθητές και οι κηδεμόνες αυτών που βρέθηκαν προ 

εκπλήξεων καθώς διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να εγγραφούν στο μοναδικό 

ΕΠΑ.Λ που υπάρχει στο Δήμο τους αν και έγκαιρα έκαναν τις ενέργειες που απαιτούσε 

η διαδικασία εμπλέκοντάς τους σε μια οδύσσεια κληρώσεων και μεταφοράς 

ανήλικων μαθητών σε άλλους δήμους που πολλές φορές δεν είναι ούτε καν όμοροι 

για να σπουδάσουν την ειδικότητα που επιθυμούν. 

Η Ομοσπονδία μας έχει τονίσει πολλές φορές την άνιση κατανομή σχολικών 

κτηρίων μεταξύ ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όλοι οι αρμόδιοι 

τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης και αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης για την 

μετάβαση σε μια ποιοτικότερη Τεχνικο επαγγελματική εκπαίδευση. Στην συγκεκριμένη 

συγκυρία γίνεται εμφανέστερη η ανεπάρκεια σχολείων και αιθουσών για αυτή τη 

μετάβαση.  

Ζητούμε 
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Την άμεση αναστολή του χρονοδιαγράμματος και την διακοπή όλων των 

κληρώσεων. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα οι ανήλικοι μαθητές να μπορούν να 

σπουδάσουν στο Δήμο που διαμένουν και πληρώνουν δημοτικά τέλη και φόρους. 

Την άμεση ικανοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων των μαθητών με 

άμεση εξεύρεση νέων κτηρίων που πληρούν τις προδιαγραφές των ΕΠΑ.Λ.  

Tην ίδρυση νέων ΕΠΑΛ στους Δήμους που υπάρχει αυξημένη ζήτηση ώστε να 

σταματήσουν οι κληρώσεις. 

Άνοιγμα κλειστών σχολείων σε πρωινή βάρδια για να απορροφήσουν όλους 

τους μαθητές που δηλώνουν ΕΠΑ.Λ. 

Οι εγκρίσεις όλων των τμημάτων να γίνουν μετά την ολοκλήρωση όλων 

των φάσεων των εγγραφών, δηλαδή τον Σεπτέμβριο. Ισοκατανομή ΕΠΑ.Λ και ΓΕ.Λ 

ανά δήμο.  

Κανένας μαθητής εκτός τάξης. Το Επιλέγω ΕΠΑ.Λ να γίνει και πράξη 

 

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

 

 


