ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΕ
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina
Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2011 09:45 -

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη οι εκπαιδευόμενοι στα ΚΕΕ άγγιξαν τις 18.000

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ
Παρελθόν είναι εδώ και λίγες ημέρες τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), τα οποία
αποτελούσαν μια καινοτομία στο πεδίο της διά βίου μάθησης, υλοποιώντας επιδοτούμενα
προγράμματα από την ΕΕ με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό.

Την ώρα που το υπουργείο Παιδείας έχει κάνει σημαία τη στροφή στη διά βίου μάθηση, δε
δίστασε να γράψει τον επίλογο για τα ΚΕΕ, βάζοντας οριστικό τέλος στη λειτουργία τους.
Πρόκειται για ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο, με φορέα υλοποίησης το ΙΔΕΚΕ, που
έφερνε εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα.
«Δυστυχώς μετά από οχτώ χρόνια λειτουργίας, τα 58 ΚΕΕ ανά τη χώρα έκλεισαν και 200
περίπου εργαζόμενοι με συμβάσεις βρέθηκαν στο δρόμο. Ενώ υπάρχουν εξασφαλισμένα
ευρωπαϊκά κονδύλια, το υπουργείο θα μπορούσε με μια τροποποίηση του εθνικού
προγράμματος να συνεχίσει το θεσμό και να τον επεκτείνει. Ωστόσο χωρίς καμία
ουσιαστική δικαιολογία, δεν προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της
λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα εγκεκριμένα κονδύλια από το
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ΕΣΠΑ», ανέφερε ο Τρύφων Γιαγκούλης, πρώην πρόεδρος του δ.σ. του Σωματείου
Συμβασιούχων Εργαζομένων στα ΚΕΕ.

Οπως είπε, αντί για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕΕ και την άμεση
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι ηγεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και του ΙΔΕΚΕ ισχυρίζονται ότι θα περάσουν από Σεπτέμβριο τις αρμοδιότητες
της διά βίου μάθησης στους νέους καλλικρατικούς δήμους με τη λειτουργία των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης (έργο που επίσης σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά
κονδύλια του ΕΣΠΑ). «Φυσικά δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική μια τέτοια προοπτική, με
δεδομένο το οικονομικό και οργανωτικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι νέοι δήμοι»,
δήλωσε ο κ. Γιαγκούλης, επισημαίνοντας ότι το μόνο που θα πετύχουν είναι να μείνουν τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς υπηρεσίες γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων.

280.000 πολίτες

Από το 2003 πάντως μέχρι σήμερα χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας δε δίστασαν να
επιστρέψουν στα θρανία, παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόσφεραν
τα ΚΕΕ πάνω στις νέες τεχνολογίες, τις ξένες γλώσσες, την οικονομία, τον πολιτισμό, το
περιβάλλον κ.ά. Αλλωστε μέχρι σήμερα αποτελούσαν την πλέον αναγνωρίσιμη δομή
εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη τη χώρα, καθώς μόνο την τελευταία πενταετία
εκπαιδεύθηκαν συνολικά 280.000 πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια είχε
δημιουργηθεί μια στροφή προς τη διά βίου μάθηση χάρη στη λειτουργία των δυο Κέντρων,
συγκροτήθηκαν συνολικά 876 τμήματα, ενώ οι εκπαιδευόμενοι άγγιξαν τις 18.000 με τις
αιτήσεις να ξεπερνούν τις 50.000!

Ανάμεσά τους άνεργοι που κατάφεραν να βρουν δουλειά, ηλικιωμένοι που αξιοποίησαν
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, επαγγελματίες που επένδυσαν στην περαιτέρω
εκπαίδευσή τους.

«Είχαμε πολλούς άνεργους εκπαιδευόμενους που χρησιμοποίησαν τα πιστοποιητικά που
πήραν από εδώ και μπόρεσαν να βρουν μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε η πρώην
υπεύθυνη του ΚΕΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αγάπη Κοσμίδου.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση των ΚΕΕ προερχόταν από εγκεκριμένα ευρωπαϊκά
κονδύλια και ως εκ τούτου η μισθοδοσία των εργαζομένων δεν επιβάρυνε το δημόσιο
κρατικό προϋπολογισμό.
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