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Προς: 
- το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. ∆. Πλατή 
- την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ 

 
ΘΕΜΑ:  Αναθεώρηση ΕΠΕΑΕΚ 
 
Απαντώντας στο από 9/11/07 έγγραφό σας (ελήφθη από την ΟΛΜΕ µε 

courier στις 12/11/07) σχετικά µε τη µερική αναθεώρηση του ΕΠΕΑΕΚ, σας 
πληροφορούµε ότι ισχύουν οι γενικές και ειδικές παρατηρήσεις µας για το ΕΠΕΑΕΚ 
και τους στόχους του, καθώς και οι προτάσεις που έχουµε καταθέσει (έγγραφό µας 
στις 13/12/05). 

Θα επιθυµούσαµε όµως να διατυπώσουµε τις παρακάτω θέσεις – 
παρατηρήσεις µας: 

1. ∆ιαµαρτυρόµαστε γιατί στο εξαιρετικά σύντοµο διάστηµα των 3 ηµερών 
(µέχρι τις 16/11/07) δεν ήταν δυνατόν η ΟΛΜΕ ως συλλογικός φορέας να καταθέσει 
οποιαδήποτε εµπεριστατωµένη άποψη. Σας υπενθυµίζουµε ότι η  διαδικασία αυτή 
δυστυχώς επαναλαµβάνεται για πολλοστή φορά. Ουσιαστικά ακυρώνει τις όποιες 
µικρές δυνατότητες παρέµβασής µας. Γι΄ αυτό το λόγο σας δηλώνουµε ότι στο βαθµό 
που θα συνεχιστεί αυτή η τακτική από την πλευρά της ∆ιοίκησης θα καταφύγουµε σε 
δηµόσια καταγγελία, την οποία θα κοινοποιήσουµε και  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

2. Κρίνουµε απαραίτητη µια ουσιαστική ενηµέρωσή µας από την 
διαχειριστική αρχή για το σύνολο των κονδυλίων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ που τελικά 
απορροφήθηκαν. Ζητάµε επίσης να µας πληροφορήσετε αν απωλέσθησαν πόροι και 
σε ποιο ύψος.  

3. Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα να υλοποιηθούν οι προτάσεις 
της Οµοσπονδίας µας για την ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας 
για το σκοπό αυτό και τα κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ.  

4. ∆εν είναι σαφές από τις προσθήκες στο αναθεωρηµένο κείµενο ποιες θα 
είναι ακριβώς οι δράσεις στις πυρόπληκτες περιοχές και τι ποσά θα διατεθούν για το 
σκοπό αυτό. Σας στέλνουµε, µε συνηµµένο κείµενο, τις δικές µας προτάσεις. 

4. Τέλος, σας στέλνουµε τις προτάσεις που έχουµε επανειληµµένα καταθέσει 
στο πλαίσιο της Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος 

http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/epeaek1205[1].pdf 
 
 

 


