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ΠΟΤ ΑΠΟΚΟΠΕΙ Η ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ  ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ; 

Το τζλοσ τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ επιφφλαξε μια ακόμθ οδυνθρι ζκπλθξθ για 

τουσ γονείσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ). Δεν  φτάνουν τα εμπόδια που 

μπαίνουν ςε γονείσ και μακθτζσ ςε όλο το φάςμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τα 

διαχρονικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν λόγω τθσ εφαρμοηόμενθσ αντιλαϊκισ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ αλλά προςτίκενται ςυνεχϊσ και νζα.       

Το Υπουργείο Παιδείασ με τθν αρ. πρωτ.  10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120, Β’) 

Υπουργικι Απόφαςθ επιχείρθςε μια ακόμθ «επικαιροποίθςθ» όλου του κεςμικοφ πλαιςίου 

λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αντικακιςτϊντασ τισ μζχρι 

τϊρα διάςπαρτεσ διατάξεισ που ίςχυαν μζχρι ςιμερα. 

Ανάμεςα ςτα άλλα με το άρκρο 22 ουςιαςτικά γίνεται ενιαίοσ ο τρόποσ εγγραφισ 

ςε Λφκεια και ΕΠΑΛ. Οι εγγραφζσ κα γίνονται θλεκτρονικά για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 
Το ςφςτθμα δοκιμάςτθκε πζρυςι πιλοτικά ςτα ΕΠΑΛ και κρίκθκε «πετυχθμζνο» (εφόςον 

οδιγθςε ςτο κλείςιμο δεκάδων τομζων και ειδικοτιτων ςε όλθ τθν Ελλάδα), με 

αποτζλεςμα τθν επζκταςι του και ςτο Γενικό Λφκειο. Σταδιακά κα εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ 

βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Στθ ςυνζχεια το Υπουργείο Παιδείασ  με εγκφκλιο του προσ όλεσ τισ Διευκφνςεισ 

και τα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   πζντε μζρεσ (09-05-2018 Αρικ. Πρωτ. : 

Φ1α/73611/Δ4) πριν τθν ζναρξθ των εγγραφϊν που ξεκινοφν από τθν 14θ  Μαΐου ζωσ τθν 

31θ Μαΐου, ενθμερϊνει ότι θ διαδικαςία υποβολισ «Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ – 

Διλωςθσ Προτίμθςθσ» γίνεται μζςω τθσ εφαρμογισ e-εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.   Ακόμθ αναφζρει ότι για τθν είςοδο ςτθν 

εφαρμογι e-εγγραφζσ, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΠ (taxis). 

Όποιοσ επιχειριςει να ςυνδεκεί με τθν εφαρμογι διαπιςτϊνει με μεγάλθ του 

ζκπλθξθ ότι μετά τθν είςοδο του μζςω TaxisNet μεταφζρεται ςτο περιβάλλον τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε) και αφοφ πλθκτρολογιςει τουσ 

προςωπικοφσ του κωδικοφσ  taxis, απαιτείται εξουςιοδότθςθ του χριςτθ – αιτοφμενου 

προσ τθν ΑΑΔΕ για τθν προςπζλαςθ ςτοιχείων του που τθροφνται ςτθν Α.Α.Δ.Ε. 

Σο «μπαλάκι» λοιπόν ςτουσ γονείσ 

Σε ζναν ακόμθ τομζα το κράτοσ αποςφρεται κακιςτϊντασ γονείσ και κθδεμόνεσ 

αποκλειςτικά υπεφκυνουσ για τθν εγγραφι των παιδιϊν τουσ ςτα ΓΕΛ και ςτα ΕΠΑΛ. Κάτι 

που κάκε λογικόσ άνκρωποσ κεωρεί αυτονόθτο δθλαδι τθν εγγραφι ςτθν Α’ τάξθ ι τθν 

επανεγγραφι από τθν Α’ ςτθν Β’ και από Β’ ςτθν Γ’ και ζπρεπε να αποτελεί υπόκεςθ του 

κράτουσ, παφει να είναι. 
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Αςφαλϊσ θ όλθ διαδικαςία απαιτεί κάποιεσ γνϊςεισ πλθροφορικισ από τουσ 

γονείσ, πράγμα που ςτθν πράξθ δεν φαίνεται να ικανοποιείται. Χαρακτθριςτικό είναι το 

παράδειγμα των γονζων των μακθτϊν των ΕΠΑΛ. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των γονζων 

δεν κα μποροφςε να υποβάλει θλεκτρονικι διλωςθ (οφτε πζρςι οφτε φζτοσ) χωρίσ τθν 

απαραίτθτθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν των ΕΠΑΛ.  

Εφλογα είναι τα ερωτιματα και οι απορίεσ που δθμιουργοφνται για διάφορα ηθτιματα : 

Μιπωσ δεν γνωρίηουν ςτο Υπουργείο ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των γονζων των 

μακθτϊν των ΕΠΑΛ (και των ΓΕΛ) είναι μεροκαματιάρθδεσ άνκρωποι, εργάτεσ, αγρότεσ, 

μικροεπαγγελματίεσ ι άνεργοι και πολλοί εξ αυτϊν μετανάςτεσ; Μιπωσ το κάνουν όλο 

αυτό για να βοθκιςουν τον κόςμο ι για να βάλλουν ακόμθ ζνα εμπόδιο ςτα εκπαιδευτικά 

δικαιϊματα τθσ νεολαίασ; 

Προσ μεγάλθ ζκπλθξθ των μακθτϊν κυρίωσ τθσ Β’ ΕΠΑΛ οι επιλογζσ ειδικοτιτων 

είναι «κλειδωμζνεσ» και είναι μόνο αυτζσ που λειτουργοφν τθν τρζχουςα χρονιά. Μακθτζσ 

που επικυμοφν να δθλϊςουν άλλεσ ειδικότθτεσ μποροφν να το πράξουν όμωσ για άλλα 

ςχολεία τθσ Περιφζρειασ. Η κυβερνθτικι πολιτικι δθλαδι, προωκεί τθν κατάργθςθ 

τμθμάτων-ειδικοτιτων, πριν καν αυτζσ δθμιουργθκοφν, προλθπτικά. Ζτςι ϊςτε, να μθν 

βρίςκεται ςτθν «δυςάρεςτθ» κζςθ, να τα κλείνει τον Σεπτζμβριο, όπωσ ζγινε και αυτι τθν 

ςχολικι χρονιά. Είναι δικαίωμα των μακθτϊν να ολοκλθρϊνουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτο 

ςχολείο τουσ, χωρίσ να μετακινοφνται από Διμο ςε Διμο.  

Από τθν άλλθ οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Α’ ΓΕΛ πρζπει να δθλϊςουν και τθν 

προτίμθςθ των μακθτϊν για τθ κεωρθτικι ι τθ κετικι κατεφκυνςθ, χωρίσ κανείσ να 

γνωρίηει αν κα υπάρχουν αυτζσ οι ομάδεσ προςανατολιςμοφ το Σεπτζμβριο ι κα 

αντικαταςτακοφν με κάτι άλλο. Και αυτό γιατί ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ του Υπουργοφ και 

τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ θ νζα Β’ ΓΕΛ ξεκινά τον προςεχι Σεπτζμβρθ, μια νζα Β’ ΓΕΛ με 

πολλά μακιματα επιλογισ, με εξοβελιςμό βαςικϊν επιςτθμϊν από το ςχολείο και με 

εκπαιδευτικοφσ «λάςτιχο» που κα διδάςκουν ςχεδόν τα πάντα (βλζπε νζεσ ανακζςεισ και 

κλάδουσ)  για να καλφψει το υπουργείο μια καταφανζςτατθ ανάγκθ μόνιμων διοριςμϊν.  

Ωσ Ανώτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) απαιτοφμε : 

 

 Το Υπουργείο Παιδείασ να πάρει πίςω αυτιν τθν απαράδεκτθ απόφαςθ.  

 Να δοκεί όλοσ ο απαραίτθτοσ χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ να ενθμερωκοφν για να 

επιλζξουν το ςχολείο,  τον τομζα και τθν ειδικότθτα τθσ επιλογισ τουσ. 

 Να ιςχφςει ο προθγοφμενοσ τρόποσ εγγραφισ για όλουσ τουσ μακθτζσ αλλά και ςε 

όςουσ αποκτιςουν το δικαίωμα και μετά τισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ. 

 Τα τμιματα, οι τομείσ και οι ειδικότθτεσ των ΕΠΑΛ να διαμορφωκοφν με βάςθ τισ 

μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν κι όχι τθν περικοπι δαπανϊν. 

 Να εγκρικοφν όλα τα ολιγομελι τμιματα τομζων και ειδικοτιτων. 

 20 μακθτζσ ςτα τμιματα - 15 ςτισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ - 10 ςτα εργαςτιρια. 
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