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Το Υπουργείο έχασε την ψυχραιμία του! 

Προκαλούμε το Υπουργείο και τους συντάκτες του Δελτίου Τύπου του να βρουν το σημείο της 

ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας που αναφέρεται στην αδήλωτη εργασία και στο αίτημα της 

προστασίας της (παραθέτουμε το σύνολο της ανακοίνωσης προς ενημέρωση όλων: 

 «Σχετικά με τις εγγραφές στα Εσπερινά Σχολεία 

Το Υπουργείο Παιδείας, με την υπ’ αριθμ.: 139101/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3674/28-08-

2018), θέτει εμπόδια στην εγγραφή των ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια (ΓΕΛ-

ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, απαιτεί από τους ανήλικους μαθητές να προσκομίσουν: α) αντίγραφο του 

βιβλιαρίου εργασίας (είναι απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο η έκδοσή του, προκειμένου να εργαστεί 

κάποιος ανήλικος), β) εκτύπωση από το Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από την οποία προκύπτει η σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Μέχρι σήμερα, για την εγγραφή ήταν απαραίτητη μια απλή βεβαίωση του εργοδότη. 

Είναι γνωστό ότι στα εσπερινά σχολεία, βρίσκουν σχολική στέγη μια σειρά παιδιών, που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ανεξάρτητα αν δουλεύουν ή όχι. Προβλήματα, τα 

οποία έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης. Επίσης πολλοί 

ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές (άνω των 15 ετών) αδυνατούν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό 

«ΕΡΓΑΝΗ» για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί: 

 την άμεση απόσυρση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, που βάζουν εμπόδια στην 

εγγραφή των ανήλικων μαθητών και οδηγούν σε κλείσιμο τα εσπερινά σχολεία! 

 Την επαναφορά της διαδικασίας εγγραφής των ανηλίκων εργαζόμενων μαθητών με απλή 

βεβαίωση του εργοδότη.» 

Κ. Υπουργέ ως ΟΛΜΕ εκφράσαμε την αγωνία μας και την αγωνία όλων αυτών των σκληρά 

εργαζόμενων μαθητών που με την απόφασή σας αυτή οδηγούνται στη σχολική διαρροή. 

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηριχθούν με κάθε τρόπο αυτοί οι μαθητές που κάτω από δύσκολες 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες παρακολουθούν το δημόσιο σχολείο. 

Θέτουμε στον Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: 

http://www.olme.gr/


- Ποιος εκδικείται τους μαθητές που αδυνατούν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό 

ΕΡΓΑΝΗ, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά, χωρίς δική τους ευθύνη; 

- Ποιος οδηγεί εκτός δημόσιου σχολείου αυτούς τους εργαζόμενους που μέχρι πέρσι ήταν 

μαθητές μας; 

Απαιτούμε για άλλη μία φορά να συνεχίζουν να εγγράφονται με την Βεβαίωση του εργοδότη 

(όπως συνέβαινε άλλωστε όλα τα προηγούμενα χρόνια). 

 

 

 


