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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ο Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ και οι ςχετικζσ δράςεισ που πραγματοποιοφνται 

από τα ΚΕΣΥΠ (Κζντρο Συμβουλευτικισ & Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ)  βοθκοφν τα παιδιά μασ ςτθ 

λιψθ εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν αποφάςεων.  

 Οι Σφμβουλοι Σταδιοδρομίασ ςτα ΚΕΣΥΠ τθσ χώρασ διευκολφνουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτισ 

δφςκολεσ και ςοβαρζσ αποφάςεισ που καλοφνται να πάρουν για τθν επαγγελματικι τουσ 

ςταδιοδρομία (ςτο Γενικό ι ςτο Επαγγελματικό Λφκειο κα φοιτιςω; ποια ομάδα προςανατολιςμοφ 

μου ταιριάηει; πώσ κα ςυμπλθρώςω το μθχανογραφικό μου;). Τουσ βοθκοφν με τθν Ατομικι 

Συμβουλευτικι, τισ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τισ βιωματικζσ ομάδεσ που 

διοργανϊνουν, τισ Ημζρεσ Σταδιοδρομίασ που ςυντονίηουν, τισ Ημζρεσ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ που υλοποιοφν και με μια ςειρά άλλων δράςεων που εκπονοφν. Όλεσ οι δράςεισ 

παρζχονται δωρεάν, οι γονείσ δεν χρειάηεται να πλθρϊςουν οφτε να ςκεφτοφν πόςεσ φορζσ τα παιδιά 

τουσ κα επιςκεφτοφν τα ΚΕΣΥΠ, αφοφ δεν υπάρχει χρθματικό αντίτιμο, όπωσ ςτα ιδιωτικά κζντρα.   

Η πρόταςθ του Υπουργείου για ςυνζνωςθ των ΚΕΣΥΠ με τα ΚΕΔΔΥ (Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ 

Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ), τουσ ΣΣΝ (Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων)  και τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κζντρο 

Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν) που δζχονται κακθμερινά πολλά αιτιματα, ςτα οποία 

ανταποκρίνονται – κυρίωσ όςον αφορά ςτα ΚΕΔΔΥ – μετά από μεγάλο διάςτθμα, κα μειϊςει τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ εφόςον υλοποιθκεί με λογικζσ «εξοικονόμθςθσ πόρων». Η επιςκεψιμότθτα των 

μακθτϊν/τριϊν των απομακρυςμζνων περιοχϊν ςτθν ενοποιθμζνθ δομι κα ςυρρικνωκεί, λόγω 

απόςταςθσ και εάν μειωκεί ο αρικμόσ των ςτελεχϊν των ΚΕΣΥΠ, κα ελαχιςτοποιθκοφν και οι δράςεισ 

τουσ, αφοφ δεν κα ςτοχεφουν πλζον ςτουσ  μακθτζσ μιασ περιοχισ, αλλά μιασ ολόκλθρθσ Διεφκυνςθσ.  

Με τθν ςυνζνωςθ των ςυγκεκριμζνων δομών, οι δωρεάν  παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ κα μειωκοφν  και οι γονείσ κα προςφφγουν – εάν ζχουν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα (;)– ςε ιδιωτικά κζντρα.   

Ωσ Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) πιςτεφoντασ ςτθν αναγκαιότθτα 

του Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των υπολοίπων δομϊν 

κακϊσ και των ςχετικϊν δράςεων που διενεργοφνται ςτα Γυμνάςια και Λφκεια τθσ χϊρασ, μετά τθν 

πρόταςθ του Υπουργείου Παιδείασ για τισ Δομζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ηθτοφμε τθ διατιρθςθ και 

διεφρυνςθ των Κζντρων Συμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕΣΥΠ) κακϊσ επίςθσ και των ΚΕΔΔΥ, των 

ΣΣΝ και των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και όχι τθν ενοποίθςθ τουσ ςε μια δομι. Οι μακθτζσ κι οι μακιτριεσ των 

Γυμναςίων και Λυκείων χρειάηονται τισ δομζσ αυτζσ. Με δθμόςιο χαρακτιρα και περιεχόμενο αντίςτοιχο 

με τισ ανάγκεσ. Κι όχι «κριςάρεσ» ςκλθρισ ταξικισ επιλογισ ςε όφελοσ των κάκε λογισ ςυμφερόντων των 

λίγων. 
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