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Διοικητικό υμβούλιο τησ Ο.Λ.ΣΕ.Ε. 

 

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Αξιότιμα Μέλη του Δ.., 

 
 τισ προτϊςεισ, θϋςεισ και απόψεισ ςασ ςχετικϊ με την Σεχνικό 
Εκπαύδευςη, τισ οπούεσ καταθϋςατε ςτο πλαύςιο του Εθνικού Διαλόγου για την 
Παιδεύα, αναφϋρεςτε ςτισ ενότητεσ Δ6 και Δ7 αντύςτοιχα ςτην «Άμεςη 
επαναλειτουργύα των υποςτηρικτικών δομών τησ εκπαύδευςησ, ΓΡΑ..Ε.Π. και 
ΓΡΑ.Τ.» και ςτην «Πλόρη ςτελϋχωςη των Κϋντρων υμβουλευτικόσ και 
Προςανατολιςμού (ΚΕ.Τ.Π.) με απόλυτα εξειδικευμϋνο προςωπικό». 

Θεωρεύται αυτονόητο ότι αυτϋσ οι προτϊςεισ, οι οπούεσ ϋχουν ϊμεςη 
ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ υμβουλευτικόσ και του Προςανατολιςμού, 
υπηρεςύεσ που προςφϋρουν τα ςτελϋχη ΕΠ των ΚΕ.Τ.Π. μασ βρύςκουν 
απόλυτα ςύμφωνουσ. Σόςο τα ΓΡΑ..Ε.Π., τα οπούα λειτουργούςαν ςτο πλαύςιο 
των ςχολικών μονϊδων όςο και τα ΓΡΑ.Τ. που λειτουργούςαν μϋςα ςε ςχολικϋσ 
μονϊδεσ τησ Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (Επαγγελματικϊ Λύκεια ό Σεχνικϊ 
Επαγγελματικϊ Εκπαιδευτόρια ό (πρώην) Επαγγελματικϋσ χολϋσ) με ςτόχο να 
διευκολύνουν τη διαςύνδεςη των αποφούτων με την αγορϊ εργαςύασ, εύχαν ωσ ϋργο 
τουσ τη ςτόριξη των μαθητών για την προςωπικό τουσ ανϊπτυξη ςε κομβικϊ ςημεύα 
τησ εκπαιδευτικόσ τουσ πορεύασ. Δυςτυχώσ όμωσ η λειτουργύα τουσ ϋχει αναςταλεύ 
από το 2010 και 2011 αντύςτοιχα για τα ΓΡΑ.Τ. και ΓΡΑ..Ε.Π. με αποτϋλεςμα τη 
ςυρρύκνωςη των δομών και τον περιοριςμό του θεςμού ςτη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη. Η ςυρρύκνωςη του θεςμού οφεύλεται ςτην κρύςιμη οικονομικό 
κατϊςταςη, την οπούα βιώνουμε εδώ και κϊποια χρόνια. Εϊν θϋλουμε όμωσ να 
μιλόςουμε με δημοςιονομικούσ όρουσ, οι λανθαςμϋνεσ επιλογϋσ ςπουδών ςτην 
Δευτεροβϊθμια και Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη που θα καταλόξουν ςε διακοπό 
τησ φούτηςησ μετϊ από κϊποια χρόνια, κοςτύζουν πολύ περιςςότερο ςτο κρϊτοσ 
(ςε ςυγγρϊμματα, επιδόματα, καθηγητϋσ κ.οκ) από ό,τι η ενύςχυςη των δομών 
παροχόσ υμβουλευτικών Τπηρεςιών με εξειδικευμϋνα ςτελϋχη και απαραύτητο 
εξοπλιςμό. 

 



Σα ςτελϋχη των ΚΕ.Τ.Π. υπηρετούν εδώ και χρόνια το θεςμό του .Ε.Π., τον 
ςϋβονται, ϋχουν την εμπειρύα και ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ του με μεγϊλο 
ςθϋνοσ και υπευθυνότητα ςτηρύζοντασ τον ϋλληνα μαθητό και την ελληνικό 
οικογϋνεια και προςφϋροντασ ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ και 
πληροφόρηςησ. Σα ΚΕ.Τ.Π. ςτελεχώνονται από εκπαιδευτικούσ που ςτην 
πλειονότητϊ τουσ παρακολούθηςαν ςχετικϋσ επιμορφώςεισ ςτη υμβουλευτικό και 
τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό με προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτόθηκαν 
από κοινοτικϊ κονδύλια. Έτςι τα ςημεία των προτάςεών ςασ ςχετικά με τισ 
υπηρεςίεσ Επαγγελματικού Προςανατολιςμού προσ τουσ μαθητέσ και τουσ 
εκπαιδευτικούσ τησ Σεχνικήσ Εκπαίδευςησ είναι μέςα ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μασ. 

Οι θϋςεισ, οι απόψεισ και οι προτϊςεισ ςασ θεωρούμε ότι υποςτηρύζουν 
ςημαντικϊ την προςπϊθειϊ μασ να καταςτόςουμε ςαφϋσ ότι ο θεςμόσ του .Ε.Π. 
ςτο ελληνικό εκπαιδευτικό ςύςτημα αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη και όχι 
πολυτϋλεια. Οι δικϋσ ςασ προτϊςεισ εύναι όχι μόνο ενθαρρυντικϋσ, αλλϊ και 
ρεαλιςτικϋσ και ςυμβϊλλουν ςτη διατόρηςη και την αναβϊθμιςη του θεςμού 
υμβουλευτικό – Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ. την κρύςιμη περύοδο που 
βρύςκεται η χώρα μασ, οι επιλογϋσ ςπουδών και η αντιςτούχηςό τουσ με την 
αγορϊ εργαςύασ, η εποπτεύα τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, η πληροφόρηςη για τα 
επαγγελματικϊ δικαιώματα και την πιςτοπούηςη των γνώςεων και δεξιοτότων 
των αποφούτων τησ Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ, καθώσ και η δημιουργύα ενόσ 
παρατηρητηρύου τησ ςταδιοδρομύασ τουσ, μπορούν να επιτευχθούν μϋςα από 
θεςμοθετημϋνεσ δομϋσ και υπηρεςύεσ υμβουλευτικόσ και Διαςύνδεςησ με την 
Αγορϊ Εργαςύασ. Σϋτοιεσ δομϋσ και υπηρεςύεσ βοηθούν ςτην αποτελεςματικό 
αξιοπούηςη των πόρων τησ Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ και αναβαθμύζουν το κύροσ 
τησ. Επιπλϋον, προςθϋτουν οικονομικό και κοινωνικό όφελοσ καθώσ 
υποςτηρύζουν την ελληνικό οικογϋνεια και ιδιαύτερα τουσ νϋουσ, όταν κατϊ την 
περύοδο τησ εφηβεύασ καλούνται να πϊρουν τισ πρώτεσ εκπαιδευτικϋσ 
αποφϊςεισ (τύπο λυκεύου ό ϊλλεσ επιλογϋσ) που ςτη ςυνϋχεια, θα επηρεϊςουν 
και τη μελλοντικό επαγγελματικό τουσ δραςτηριότητα. 

Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, προκειμϋνου ςτο μϋτρο που μασ αναλογεύ μϋςα 
από τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ των ΚΕ.Τ.Π. προσ τον ϋλληνα μαθητό και την 
οικογϋνειϊ του να ςυμβϊλλουμε ςτην αναγκαιότητα αναβϊθμιςησ και 
αναγνώριςησ του ςτόχου και του ϋργου τησ Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ ςτο ελληνικό 
εκπαιδευτικό ςύςτημα. 

 
Με εκτύμηςη 

 
Για το Δ.. 
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