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Κφριε Τπουργζ, 

 Με τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόταςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για το Νζο Δίκτυο 
Δομϊν Τποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου διαπιςτϊςαμε, δυςτυχϊσ, τθν παντελι ζλλειψθ αναφοράσ ςτο χολικό 
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό και τθ υμβουλευτικι.  

Για δυο δεκαετίεσ περίπου, ο κεςμόσ του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και τθσ 
υμβουλευτικισ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθρίηεται ςτισ άοκνεσ προςπάκειζσ, αρχικά των ΚΕΤΠ, ΓΡΑΕΠ, 
ΓΡΑΤ και από το 2010 μόνο των  ΚΕΤΠ, τα οποία, μζςα ςε κλίμα παρακμισ και εγκατάλειψθσ χωρίσ  τθν 
αναμενόμενθ υποςτιριξθ από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ, τθρϊντασ το κακθκοντολόγιο και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, 
πρόςφεραν και προςφζρουν τισ πολφτιμεσ υπθρεςίεσ τουσ και καλφπτουν με αίςκθμα ευκφνθσ και  επαγγελματιςμό 
τισ ανάγκεσ του ςχολείου, των μακθτϊν/τριϊν και τθσ οικογζνειασ.  

Η δθμιουργία των ΚΕ.Τ.Π., κακϊσ και οι επιμορφϊςεισ των ςτελεχϊν τουσ ςτθρίχκθκαν τόςο ςε κοινοτικά 
κονδφλια όςο και ςε εκνικοφσ πόρουσ. χεδόν όλα τα ςτελζχθ των ΚΕΤΠ ζχουν επιμορφωκεί, διακζτουν πλικοσ 
προςόντων και εμπειρία πολλϊν χρόνων, μια προςτικζμενθ αξία με μεγάλο αντιςτακμιςτικό όφελοσ για τθν 
οικογζνεια και τθν κοινωνία.   

Η κατάργθςθ του .Ε.Π. από το ωρολόγιο πρόγραμμα και θ αποδυνάμωςθ των δομϊν δεν 
εμπόδιςαν τα ςτελζχθ των ΚΕΤΠ να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε όλα τα μεταβατικά ςτάδια των 
μακθτϊν/τριϊν , δθμοτικό, γυμνάςιο, λφκειο, ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ: 

 με κακθμερινζσ επιςκζψεισ των μακθτϊν/τριϊν ςτα ΚΕΤΠ για ατομικζσ ςυνεδρίεσ,  

 με τακτικζσ επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ των Τπευκφνων ΕΠ ςτα ςχολεία για τθ 
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν,  

 με τθ διοργάνωςθ θμερίδων, τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων – εργαςτθρίων για 
εκπαιδευτικοφσ,  

 τθν παρουςίαςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου και τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςισ του,  

 με τθν εκπόνθςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ,  

 για τθ ςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν κατά τισ μεταβάςεισ τουσ από το Δθμοτικό ςτο 
Γυμνάςιο, από το Γυμνάςιο ςτο Λφκειο, από το Λφκειο ςτο Πανεπιςτιμιο ι τθν αγορά 
εργαςίασ  

 με τθν υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων Αγωγισ ταδιοδρομίασ και άλλων 
προγραμμάτων, που υποςτθρίηουν την εξωςτρζφεια του ςχολείου και το άνοιγμά του 
προσ την κοινωνία με τθ ςτενι επαφι και ςυνεργαςία με διάφορουσ φορείσ  



 τθ ςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ προβλθμάτων, όπωσ θ ςχολικι διαρροι και ςτθ διαχείριςθ 
ςυμπεριφοράσ 

 ςε ςυνεργαςία με τουσ υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων επιδιϊκεται θ ευαιςκθτοποίθςθ, 
θ ενθμζρωςθ και ο διάλογοσ με τουσ γονείσ των μακθτϊν/τριϊν για τθν εκπαιδευτικι και 
επαγγελματικι πορεία των παιδιϊν τουσ.  

Πριν ζνα χρόνο περίπου, κ. Τπουργζ, (Μάιο 2016), ωσ πρόεδροσ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν 
Τποκζςεων τθσ Βουλισ, με τθν πρόταςθ Νο 9 ςτισ «ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ, ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ», διατυπϊνατε τθν άποψθ ότι «ο κεςμόσ τθσ υμβουλευτικισ και του Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ ςυνδζεται άμεςα με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν 
προετοιμαςία των νζων, ϊςτε να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτθν κοινωνικι και επαγγελματικι τουσ ηωι» 
(ςελ.46). υνεχίηοντασ, ςτθν ίδια πρόταςθ, κάνατε ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαπιςτϊςεισ με αυτζσ που παρακζτουμε 
παραπάνω και τισ οποίεσ ζχουμε κατακζςει ςτα υπομνιματα που ζχουμε υποβάλλει μζχρι ςιμερα ςτο υπουργείο.  
Σονίηετε, μάλιςτα, ότι ιταν εςφαλμζνθ το 2010 θ κατάργθςθ των ΓΡΑΕΠ και προτείνονται διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, 
ϊςτε να μθν υπολειτουργοφν τα ΚΕΤΠ προτείνοντασ  μεταξφ των άλλων, τθν εξζταςθ τθσ επαναλειτουργίασ των 
ΓΡΑΕΠ και τθ ςφνδεςι τουσ με  τα  ΚΕΤΠ.  

Σι άλλαξε από τότε μζχρι ςιμερα, κφριε Τπουργζ; Άλλαξαν οι ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν, βελτιϊκθκε θ οικονομικι 
κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ ςτθ χϊρα μασ, άλλαξαν οι κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, ζτςι ϊςτε να ξεχνάτε τισ 
απόψεισ αυτζσ και να προτείνετε μια πλιρθ εξαφάνιςθ του κεςμοφ;  ιμερα με τθν ανακοίνωςθ και παρουςίαςθ του 
νζου κζντρου υποςτιριξθσ του ςχολείου, εφαρμόηετε όςα μόλισ ζνα χρόνο πριν επικρίνατε, ςφμφωνα με τθν 
παραπάνω ζκκεςθ. 

Η πρόταςθ για το Νζο Δίκτυο Δομϊν Τποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου μασ επεφφλαςςε μια δυςάρεςτθ ζκπλθξθ 
και μια  ακόμθ χειρότερθ εξζλιξθ για το κεςμό του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ. όλθ θ προςπάκεια 
και ο αγϊνασ να προςφζρει ουςιαςτικζσ και αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ ο κεςμόσ και οι δομζσ που τον υπθρετοφν 
ρίχνονται ςτον καιάδα, αφινοντασ μακθτζσ/τριεσ και τισ οικογζνειζσ τουσ  εκτεκειμζνεσ να προςτρζξουν ςτον ιδιωτικό 
τομζα για τισ ανάγκεσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.   

ε όλθ τθν Ευρϊπθ ο Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ και θ υμβουλευτικι παρζχονται ςτο 
πλαίςιο του ςχολείου ι και εκτόσ με διακριτό και κακολικό τρόπο. ε μια Ευρϊπθ που ςτθρίηει με κάκε 
τρόπο ςτα εκπαιδευτικά τθσ ςυςτιματα τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό των μακθτϊν/τριϊν, εμείσ 
κα κάνουμε ακριβϊσ το αντίκετο;   

το νζο κζντρο ο Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ δεν  υπάρχει ςε καμία παράγραφο.  Δεν κακορίηονται με 
ςαφινεια τα  κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των υπευκφνων που κα παρζχουν υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ. Αναμζναμε  ςτα καινοφργια ςχζδια ζνα νζο ξεκίνθμα, με ςτόχουσ, διορκϊςεισ και 
αλλαγζσ ςε ό,τι δεν ζγινε ςωςτά ι δεν ζγινε κακόλου τα  προθγοφμενα χρόνια.  Αναμζναμε ζνα γόνιμο διάλογο με  τα 
μάχιμα ςτελζχθ των δομϊν για τθν επίτευξθ του ςτόχου που είναι το ανανεωμζνο και με ιςότιμεσ ευκαιρίεσ για όλουσ, 
ςχολείο. Η υποςτιριξθ του ςχολείου απαιτεί ςυλλογικι προςπάκεια και ςυντονιςμό, ςτόχοι που πάντα επιδιϊκουμε 
και εφαρμόηουμε ωσ ςτελζχθ των ΚΕ.Τ.Π. με  πίςτθ ςτθν αξία του προςανατολιςμοφ, ο οποίοσ παίηει ςθμαντικό ρόλο 
ςτθ ςυμβολι για τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν.  

Δυςτυχώσ, με την ανακοίνωςη τησ νζασ δομήσ , ςε δφςκολεσ εποχζσ οικονομικήσ  κρίςησ και ανεργίασ,  οι 
μαθητζσ/τριεσ του ςχολείου ςτεροφνται το δικαίωμά τουσ να ζχουν δωρεάν πρόςβαςη ςε υπηρεςίεσ που 
προςφζρουν τα ΚΕΤΠ και γενικότερα ο θεςμόσ του ΕΠ ςτην εκπαίδευςη. 

ασ ερωτοφμε κφριε Τπουργζ, 

Γιατί ςτο ςχζδιο για τθ νζα δομι Κ.Ε..Τ. δεν αναφζρεται ξεκάκαρα πουκενά ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ; Γιατί αυτι θ απαξίωςθ και θ εκμθδζνιςθ του κεςμοφ; Δθλϊνει άγνοια για τθν επιτακτικι 
ανάγκθ ενόσ Θεςμοφ απαραίτθτου για τθν κοινωνία ι εςκεμμζνθ απόφαςθ;  



Αναγνωρίηοντασ τόςα χρόνια τθ ςθμαντικι και κακοριςτικι προςφορά του κεςμοφ ςτθν εξζλιξθ και πορεία των 
μακθτϊν μασ και υπθρετϊντασ τον με αίςκθμα ευκφνθσ,  ηιλο, ςεβαςμό και αφοςίωςθ 

ΖΗΣΟΤΜΕ 

 τθ διατιρθςθ των δομϊν των ΚΕΤΠ ωσ ζχουν, ςτελεχωμζνεσ με το εξειδικευμζνο προςωπικό, το 
οποίο είναι επιμορφωμζνο ςτθ ςυμβουλευτικι και τον επαγγελματικό προςανατολιςμό   

 να παρζχεται από το Κ.Ε..Τ. θ  εποπτεία των δομϊν 

 τθν αυτοτζλειά τουσ και τθ ςαφινεια ςτο περίγραμμα των κακθκόντων, όπωσ αυτά περιγράφονται με  
τισ μζχρι τϊρα υπουργικζσ αποφάςεισ 

 τθν ενίςχυςι τουσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Η εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και 
ειδικά των αςκενζςτερων οικονομικά πρζπει να είναι θ προτεραιότθτα τθσ πολιτείασ και αυτό κα μασ 
ζβριςκε  ςφμφωνουσ. 

Εάν πράγματι θ νζα δομι που προτείνετε ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων 
ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν/τριϊν ςτο εκπαιδευτικό αγακό, τότε κα υποςτθρίξετε και κα αναβακμίςετε τισ 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ υμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και κα εντάξετε αυτό το κεςμό 
ςτθν υπθρεςία των παιδιϊν μζςα ςτο ςχολείο, αναγνωρίηοντασ τθν προςφορά του και τθν πολυδιάςτατθ δυναμικι 
του.   

Θεωροφμε τθ διατιρθςθ και τθν αναβάκμιςθ του κεςμοφ αναγκαία για την άςκηςη κοινωνικήσ 
πολιτικήσ που ςτοχεφει ςτην άμβλυνςη κοινωνικών ανιςοτήτων και τθν ενίςχυςθ όλων των νζων με 
ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αγορά εργαςίασ.  

Για το φλλογο 

Σο Δ.. 


