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Ένα «έγκλημα» που δεν προαναγγέλθηκε  

αλλά προσχεδιάστηκε 
 

Το Υπουργείο Παιδείας, με κύρια ευθύνη της Άννας Διαμαντοπούλου προχωρεί τε-

λικά στην διάπραξη ενός μη προαναγγελθέντος αλλά καλά προετοιμασμένου ε-

γκλήματος. Κατεδαφίζει βάναυσα και σχεδόν ολοκληρωτικά το σχολικό επαγγελμα-

τικό προσανατολισμού (ΣΕΠ) που λειτουργεί, έστω με ατέλειες, εδώ και τριάντα πέ-

ντε χρόνια. Στα χρόνια αυτά εκπαιδεύτηκαν εκατοντάδες σχολικοί σύμβουλοι και 

δημιουργήθηκαν υποδομές με κόστος δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων 

Ευρώ από Κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Ύστερα από την κατάργηση του μαθήμα-

τος του ΣΕΠ στα σχολεία και των Κέντρων Συμβουλευτικής (ΚΕΣΥ) στα επαγγελματι-

κά Λύκεια (ΕΠΑΛ)  από την περσινή χρονιά, εφέτος ήρθε η σειρά των 560 ΓΡΑΣΕΠ 

(Γραφεία Συμβουλευτικής) στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εξαερώνο-

νται τελείως. Και σα να μην έφτανε αυτό, από τα 158 ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συμβουλευτι-

κής), παραμένουν υποτυπωδώς ανοιχτά μόλις τα 57 με ένα μόνο σύμβουλο. Οι υ-

πάρχουσες υποδομές στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΓΡΑΣΥ σε ηλεκτρονικούς υπολο-

γιστές, δίκτυα, γραφεία, βιβλιοθήκες, πληροφοριακό υλικό, εξοπλισμοί, ξηλώνο-

νται. Οι χίλιοι περίπου σύμβουλοι ΣΕΠ οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν επί σειρά ετών με 

τεράστιο κόστος , επιστρέφουν στη διάθεση του Υπουργείου, πολλοί απ’ αυτούς 

χωρίς αντικείμενο. Και το τελευταίο νέο που μόλις μάθαμε και δεν έχει ανακοινωθεί 

επισήμως ακόμα. Κλείνει και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

ο κεντρικός φορέας υποδοχής σχετικών Κοινοτικών προγραμμάτων που προικοδο-

τούνται από την Ε.Ε. με τεράστια κονδύλια. Το Υπουργείο φαίνεται ότι αδυνατεί ή 

αδιαφορεί να απορροφήσει.  

 

Υπουργικοί σχεδιασμοί όπως ένα κωμειδύλλιο 
 

Βέβαια παράγοντες του Υπουργείου διαβεβαιώνουν ότι έχουν κάποιο σχέδιο υπο-

τυπώδους λειτουργίας υπευθύνων ΣΕΠ που θα τοποθετηθούν σε περιφερειακές δι-



ευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται και από το σχετικό 

προσχέδιο νόμου.  Απ’ ότι έχουμε αντιληφθεί, αφού όπως φαίνεται ούτε  το Υπουρ-

γείο έχει ξεκάθαρο σχέδιο, ο θεσμός θα λειτουργεί μηχανιστικά με ηλεκτρονικά μέ-

σα και μεταμοντέρνους χαοτικούς  αυτοματισμούς! Πρόκειται φυσικά για κωμει-

δύλλιο. Και όλα αυτά τα αδιανότητα συντελούνται στη σημερινή εποχή  της αδιέξο-

δης κρίσης, της τερατώδους ανεργίας, της απέραντης θλίψης, όπου ο θεσμός του 

επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύτιμος όσο ποτέ άλλοτε. Συντελούνται 

αμέσως μετά από πρόσφατη έρευνα του Υπουργείου  που ανέθεσε σε ιδιωτική ε-

ταιρεία δημοσκοπήσεων αυτό στο καλοκαίρι, απ’ όπου προέκυψε ότι ο ΣΕΠ, θεω-

ρείται από γονείς και μαθητές, ως ο πλέον αναγκαίος θεσμός σήμερα. Όταν παντού 

σε όλο τον κόσμο ο ίδιος θεσμός αναπτύσσεται ταχύτατα. ‘Όταν η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση τον θεωρεί πρώτιστης σημασίας, γι’ αυτό και χορηγεί τεράστια κονδύλια για την 

ανάπτυξή του. Συντελούνται ύστερα από  τη δήλωση της κας Διαμαντοπούλου λίγο 

μετά την ανάληψη της Υπουργικής της θητείας στο Παιδείας, ότι «δεν μπορεί να 

υπάρχει εκπαίδευση χωρίς  επαγγελματικό προσανατολισμό». Και αμέσως μετά τις 

καθησυχαστικές  βεβαιώσεις προς το προεδρείο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβου-

λευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και εκπροσώπων του κλάδου από αξιω-

ματούχους του Υπουργείου, ότι ο θεσμός θα προστατευθεί και θα αναπτυχθεί.  

 

Οργή και μάταιες δαπάνες  
 

Αναρωτιόμαστε πως θα αντιμετωπίσει η κα Διαμαντοπούλου την οργή της κοινής 

γνώμης και των συμβούλων που καταργεί, αλλά και τις αναμενόμενες απαιτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την επιστροφή των 80-100 εκ. Ευρώ  που έχουν δαπα-

νηθεί για τη δημιουργία των ισχνών έστω  δομών ΣΕΠ. Και βέβαια, ούτε λόγος να 

γίνεται για  τα ανάλογα ποσά που έχει δαπανήσει το «γαλαντόμο» ελληνικό δημό-

σιο ή την είσπραξη των επιπλέον 100 εκ. Ευρώ περίπου που αναμενόταν να απορ-

ροφηθούν από νέα Κοινοτικά κονδύλια για δράσεις στον ίδιο τομέα. Ως εκπρόσω-

ποι της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., ενός επιστημονικού και όχι συνδικαλιστικού φορέα που έχει κα-

ταθέσει αγωνιωδώς εποικοδομητικές και εφαρμόσιμες προτάσεις μέσα στο σημερι-

νό κλίμα της αναγκαίας λιτότητας, οφείλουμε να καταγγείλουμε τις καταστροφικές 

επιλογές του Υπουργείου, οι οποίες θα έχουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο α-

ποτέλεσμα, αφού πλήττουν καίρια  την ανάγκη για εκπαιδευτική, εργασιακή και οι-

κονομική αναδιάταξη της χώρας. Και καταργούν την κοινή λογική σκοτώνοντας  την 

ελπίδα που θα έπρεπε να πεθαίνει τελευταία. 

 


