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ΠΡΟΣ: τον πρόεδρο της
Επιτροπής Παρακολούθησης 

του 2ου ΕΠΕΑΕΚ
  

ΘΕΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2ΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 
  
Σχετικά µε την πρόταση του Σχεδίου Αναθεώρησης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, επιθυµούµε να 
σηµειώσουµε τα παρακάτω: 

1. Για µια ακόµη φορά, παρατηρείται το φαινόµενο της αγνόησης έως και απαξίωσης της 
γνώµης, του ρόλου και της παρέµβασης των φορέων που συµµετέχουν στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του προγράµµατος αυτού.  

2. Το σχετικό κείµενο του σχεδίου  για κατάθεση γραπτών παρατηρήσεων δόθηκε 
προσχηµατικά, όπως εκ των πραγµάτων τείνει να αποδειχθεί, στους φορείς µόλις λίγες 
ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας. Συγκεκριµένα, στην ΟΛΜΕ το κείµενο αυτό 
δόθηκε την Τετάρτη 23/6/2004, ενώ η προθεσµία  υποβολής των παρατηρήσεων έληγε 
στις 28/6/2004.  

3. Κατά τη γνώµη της Οµοσπονδίας µας, θα έπρεπε να είχε δοθεί αρκετός χρόνος για τη 
µελέτη των υλικών και την υποβολή προτάσεων. Υποστηρίζουµε ότι θα έπρεπε να είχε 
συγκληθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος, εφόσον περιέχονται και 
νέες τροποποιήσεις στο σχέδιο αναθεώρησης σε σχέση µε τη συνεδρίαση της 3ης
Επιτροπής Παρακολούθησης του Νοεµβρίου 2003.  

4. Επί της ουσίας, επιθυµούµε να εκφράσουµε την πλήρη και έντονη αντίθεσή µας για την 
προσθήκη στη σελίδα 67, µε την οποία προβλέπεται η «έµµεση χρηµατοδότηση των 
ιδιωτικών ΙΕΚ µέσω του ΟΕΕΚ». Ζητάµε να διαγραφεί αυτή η πρόβλεψη, γιατί µε 
αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόµος για να  οικειοποιούνται κοινοτικά κονδύλια οι ιδιώτες 
αντί µε αυτά να ενισχύεται η δηµόσια εκπαίδευση.  

5. Επαναφέρουµε για µια ακόµη φορά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις µας για το 
Πρόγραµµα, όπως αυτές κατατέθηκαν στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης, καµία από 
τις οποίες δυστυχώς δεν έχει γίνει αποδεκτή, παρά το ότι  υπήρξε συµφωνία µε αρκετές 
από αυτές στην συνεδρίαση της επιτροπής, όπως αυτό φαίνεται και από τα πρακτικά της 
παραπάνω συνεδρίασης.  

6. Οφείλουµε, τέλος, να επανέλθουµε  επισηµαίνοντας την εµµονή σας (της Κυβέρνησης 
ακριβέστερα), σε µια τακτική που υποβαθµίζει τις συλλογικές διαδικασίες, είτε µέσω 
ασφυκτικών χρονικών προθεσµιών είτε µε συρρίκνωση του ρόλου των συνδικαλιστικών 
οργάνων των εκπαιδευτικών είτε µε τη συστηµατική αγνόηση των προτάσεών µας. 
Εφόσον αυτή η τακτική συνεχιστεί, θα είµαστε υποχρεωµένοι να  προωθήσουµε τις 
απόψεις µας µε κάθε νόµιµο τρόπο (ενηµέρωση της κοινής γνώµης, επαφές µε αρµόδιους 
παράγοντες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κ.λπ.).  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραµµατέας 

  
Γρ. Καλοµοίρης                               ∆. Γεώργας 
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