
       Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338                                                      Αθήνα, 16/12/03 
www.olme.gr                                                                                        Α.Π.:520         
e-mail:olme@otenet.gr 
                                                                                     
  
  

ΠΡΟΣ: τον πρόεδρο της
Επιτροπής Παρακολούθησης 

του 2ου ΕΠΕΑΕΚ
  
  
  
  

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΠΕΑΕΚ 
  

Κύριε Πρόεδρε 
Σε συνέχεια της παρέµβασης του εκπροσώπου µας στην 3η συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ σας στέλνουµε τις παρατηρήσεις µας για να συµπεριληφθούν
στην αναθεώρηση που προωθείται. Επίσης σας επισυνάπτουµε 2 κείµενα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, 
για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και τα κέντρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 
  
Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Επιθυµούµε να εκφράσουµε για µια ακόµη φορά τις επιφυλάξεις µας για τις προτεραιότητες 
και τους στόχους του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί.  

2. Κατά τη γνώµη µας, χάνεται µια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική Εκπαίδευση να 
αξιοποιηθούν τα σηµαντικά κονδύλια του 2ου ΕΠΕΑΕΚ που προέρχονται από το 3ο ΚΠΣ, 
κυρίως για τη βελτίωση των υποδοµών της εκπαίδευσης.  

3. Επιβεβαιώνεται και από το κείµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης η ορθότητα των  θέσεων του 
συνδικαλιστικού κινήµατος των εκπαιδευτικών για την υποχρηµατόδηση της εκπαίδευσης 
και για τις σοβαρές ελλείψεις στην υποδοµή και τον εξοπλισµό των σχολείων.  

4. Οι στόχοι του 2ου ΕΠΕΑΕΚ ουσιαστικά καθορίστηκαν βάσει  της εφαρµοζόµενης 
κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής, σε συνδυασµό δε και µε την δεδοµένη σύνθεση της 
επιτροπής παρακολούθησης, δεν είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου ανάµεσα στην 
πολιτεία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ΟΛΜΕ έχει ασκήσει έντονη 
κριτική για την εκπαιδευτική πολιτική όπως εκφράστηκε µε την «εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση», που, ουσιαστικά µετέτρεψε  το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο  για την επιλογή 
των µαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση και υποβάθµισε ακόµα περισσότερο την τεχνική-
επαγγελµατική εκπαίδευση δίνοντάς της περισσότερο χαρακτηριστικά κατάρτισης.  

5. Επιµέρους άξονες προτεραιοτήτων,  όπως π.χ. η επιχειρηµατικότητα, έτσι όπως εισάγεται 
(άξονας 3), πιστεύουµε ότι δεν έχουν στόχους συµβατούς µε τους στόχους της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελούν απλώς επιλογές και προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά «επιβάλλονται» στη χώρα µας.  

6. Προωθείται µια σηµαντική χρηµατοδότηση της κατάρτισης, της σύνδεσης της εκπαίδευσης 
µε την αγορά εργασίας, των διαφόρων σχολών που συνεχίζουν να παρέχουν 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση έξω από τις δοµές του καθ΄ύλην αρµόδιου Υπουργείου 
Παιδείας, µε τρόπο τέτοιο που ουσιαστικά ενισχύει τη στροφή του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος προς το πρότυπο του «σχολείου της αγοράς».  

7.  Εµείς αρνούµαστε µια εκπαίδευση δέσµια µιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις 
ανάγκες και τις επιδιώξεις της αγοράς. Πρότασή  µας είναι µια εκπαίδευση που θα δίνει 
προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες των νέων, ένα   ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό 
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σύστηµα, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι ανάγκες της νεολαίας για απασχόληση. Όµως, οι 
ανάγκες της αγοράς δεν µπορεί να καθορίζουν τους µορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

8. Πιστεύουµε ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να θεωρείται απλώς η 
συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτικά προγράµµατα µικρής ή µεγάλης διάρκειας, αλλά 
αναπόσπαστο µέρος της διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία µε 
τη σειρά της πρέπει να συνδέεται µε τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και θετικής αλλαγής 
του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του. Εν τούτοις στο σχεδιασµό του 2ου ΕΠΕΑΕΚ 
δεν υπάρχει η χρηµατοδότηση της ετήσιας επιµόρφωσης µε παράλληλη απαλλαγή των 
εκπαιδευτικών από τα διδακτικά καθήκοντα. Επίσης θέλουµε να επισηµάνουµε ότι µέχρι 
σήµερα δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασµός από τον Οργανισµό Επιµόρφωσης, ενώ 
συνεχίζεται η πολυδιάσπαση στο σχεδιασµό και την υλοποίηση διαφόρων επιµέρους 
επιµορφωτικών προγραµµάτων µικρής διάρκειας.  

9. Τονίζουµε ότι µεγάλα κονδύλια προβλέπονται για την προβολή – διαφήµιση των δράσεων 
του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (10 εκ. ευρώ), γεγονός που δεν συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των 
πόρων που υπάρχουν και οπωσδήποτε δεν προσφέρει τίποτε στη βελτίωση της παρεχόµενης 
ποιότητας της εκπαίδευσης.  

10. Τέλος, να επισηµάνουµε για µια ακόµη φορά, τη σηµασία της έγκυρης ενηµέρωσής µας, 
τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης για τις 
αναλυτικές προτάσεις και τα κείµενα που θα συζητιούνται σ΄αυτές.  

  
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  
∆ιατηρώντας τις παραπάνω επιφυλάξεις µας, προτείνουµε την υιοθέτηση από την επιτροπή 
παρακολούθησης των παρακάτω προτάσεων της οµοσπονδίας µας. 
  
            1.Να προστεθεί η ετήσιας διάρκειας επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µε ταυτόχρονη 
απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα, που θα πραγµατοποιείται στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και θα αφορά ικανό αριθµό εκπαιδευτικών  της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ετησίως, θα 
είναι καθολική και περιοδική. 
            2. Να συµπεριληφθούν στους τελικούς δικαιούχους των µέτρων 1.1, 2.1, 2.6, 4.2 και τα 
κέντρα µελετών των οµοσπονδιών των εκπαιδευτικών, όπως το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ. 
            3. Προτείνουµε να συµπεριληφθεί στις προτάσεις αναθεώρησης η ίδρυση ενός  Κέντρου 
Στήριξης του Εκπαιδευτικού που θα ανατεθεί στο ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ. 
            4. ∆ιεκδικούµε  να στηριχθεί ουσιαστικά η επιστηµονική, ερευνητική και επιµορφωτική 
λειτουργία της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ (και αντίστοιχα της ∆ΟΕ και του ΙΠΕΜ) από τους 
πόρους  του ΕΠΕΑΕΚ. Συγκεκριµένα: διοργάνωση επιµορφωτικών συνεδρίων (µε τη συνεργασία 
της ∆ΟΕ, της ΟΕΛΜΕΚ και άλλων φορέων της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας σε
εθνική και ευρωπαϊκή κλίµακα), εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων σε θέµατα που αφορούν την 
εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς κ.λπ. Είµαστε έτοιµοι, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση, να 
καταθέσουµε σχετικές προτάσεις. Επισηµαίνουµε, µε την ευκαιρία αυτή, ότι οι συνδικαλιστικοί 
φορείς είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου παραγκωνισµένοι από το 1ο και το 2ο  ΕΠΕΑΕΚ, ενώ οι 
δυνατότητές τους είναι πολύ µεγάλες. 
            5. Προτείνουµε να µη χρηµατοδοτηθούν δράσεις που αφορούν τη δευτεροβάθµια τεχνική 
και επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται από σχολές  που δεν ανήκουν στο Υπουργείο 
Παιδείας. Και αυτό γιατί, η ενδεχόµενη χρηµατοδότησή της θα συµβάλει στην ακόµη µεγαλύτερη
πολυδιάσπαση των φορέων που προσφέρουν τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση. Αντί όλες οι 
σχολές να εποπτεύονται από το Υπ. Παιδείας, δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργούν ΤΕΕ όλα τα
υπουργεία, τα οποία µάλιστα µε τη γενναία χρηµατοδότησή τους από το ΕΠΕΑΕΚ διογκώνονται. 
Όπως είναι γνωστό το αίτηµα του εκπαιδευτικού κινήµατος είναι η ενσωµάτωση όλων των
σχολικών µονάδων που παρέχουν Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ.  
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Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Αντ. Αντωνάκος                                                                     Γρ. Καλοµοίρης 
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