
 

         

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ Δ.. .ΣΗ Δ.Ο.Ε.  

ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Τελ Τεηάρηε 26/1/2011 πραγκαηοποηήζεθε ζσλάληεζε ηοσ Δ.Σ. ηες Δ.Ο.Ε. 

κε ηελ ποιηηηθή εγεζία ηοσ Υθσποσργείοσ Παηδείας (Υθσποσργό θ. 

Φρηζηοθηιοπούιοσ, Γελ. Γρακκαηέα θ. Κοσιαχδή, Εηδ. Γρακκαηέα θ. Κοληογηάλλε). 

 

Τα ζέκαηα ποσ ηέζεθαλ από ηο Δ.Σ. ηες Δ.Ο.Ε. ήηαλ :  

α) Το γεγολός όηη αθόκε θαη ζήκερα παραμένοσν απλήρωηοι ζσλάδειθοη 

αλαπιερφηές (ότη ηοσ ΕΣΠΑ) οη οποίοη έτοσλ προζιεθζεί από ηο Νοέκβρηο ηοσ 

2010. 

β) Η θάισυε ηφλ 1000 περίποσ κενών ποσ θαηαγράθοληαη ζηελ α/ζκηα  εθπαίδεσζε  

ζύκθφλα κε ηα ζηοητεία ποσ ζσγθέληρφζε ε Δ.Ο.Ε. από ηοσς Σσιιόγοσς θαη ηοσς 

αηρεηούς. 

γ) Η ανύπαρκηη, ζηην οσζία, τρημαηοδόηηζη ηων τολικών Επιηροπών θαη ε 

αδσλακία ηοσς λα θαιύυοσλ αθόκε θαη ηης ζηοητεηώδεης αλάγθες ηφλ ζτοιηθώλ 

κολάδφλ. 

δ) Οη ζσγτωνεύζεις – ζσνενώζεις ζτοιηθώλ κολάδφλ ποσ ζτεδηάδοληαη από ηο 

Υποσργείο Παηδείας (ζύκθφλα κε ηης δηαζηάζεης ποσ ηο ίδηο έτεη δώζεη ζηο γεγολός) 

θαη ποσ βρίζθοσλ απόλσηα ανηίθεηη ηην εκπαιδεσηική κοινόηηηα, αθού φς 

κολαδηθό ηοσς αποηέιεζκα ζα έτοσλ ηελ σποβάζκηζε ηες δεκόζηας εθπαίδεσζες. 

ε) Η δηαθαηλόκελε πρόζεζε ηες ποιηηηθής εγεζίας ηοσ Υποσργείοσ Παηδείας γηα ηελ 

θαηάργεζε ηοσ θεζμού ηης Μεηεκπαίδεσζης  αληί γηα ηελ επέθηαζε ηες ζε όιες ηης 

εηδηθόηεηες ηφλ εθπαηδεσηηθώλ.  

ζη) Το γεγολός όηη σπάρτοσλ αθόκε θαη ζήκερα 350 κενά Φσζικής Αγωγής (182 

θαηά ηο Υποσργείο) ηα οποία δεν καλύπηονηαι ή, ακόμη τειρόηερα, καλύπηονηαι 

από δαζκάλοσς.   

Οι «απανηήζεις» ποσ δόθηκαν ζε καμιά περίπηωζη δεν ικανοποιούν ηην 

εκπαιδεσηική κοινόηηηα.  

 «οι ζςγσυνεύζειρ θα γίνοςν ππορ σάπη ηυν μαθηηών για να αξιοποιείηαι κάθε 

Εςπώ πος πηγαίνει ζηην εκπαίδεςζη» 

 «οι ζςγσυνεύζειρ – ζςνενώζειρ θα είναι ενηόρ θεζμικού πλαιζίος»  

 Αζήλα  27/1/2011 

Προς 

Τοσς Σσιιόγοσς Εθπαηδεσηηθώλ Π.Ε. 

ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.  

(ζσληάθηες εθπαηδεσηηθού ρεπορηάδ) 



 «Τα ζηοισεία για ηα κενά πος ςπάπσοςν από ηα ΠΥΣΠΕ δεν είναι ακπιβή γιαηί 

ηα ΠΥΣΠΕ δίνοςν ανηιθαηικά ζηοισεία» 

 «Ο νόμορ δίνει ηη δςναηόηηηα  κάλςτηρ ηυν κενών Φςζικήρ Αγυγήρ λίγυν 

υπών από δαζκάλοςρ κι όπος ςπάπσοςν πλήπη κενά θα ηοποθεηηθούν 

Γςμναζηέρ» 

 «Υπάπσοςν  καηαγγελίερ όηι σπήμαηα πος δόθηκαν ζηοςρ Δήμοςρ για ηα ζσολεία 

σπηζιμοποιήθηκαν για άλλοςρ ζκοπούρ ζηην πποεκλογική πεπίοδο, θα γίνει 

άμεζα εκηαμίεςζη 30 εκ. € για ηο ζκοπό αςηό»   

 «Δεν είμαι ζε θέζη να ζαρ δώζυ απάνηηζη για ηη Μεηεκπαίδεςζη και ηην 

Επιμόπθυζη, θα ζαρ απανηήζυ μέσπι ηιρ 10 Φεβποςαπίος» (Υθσποσργός θ. 

Φρηζηοθηιοπούιοσ) 

 Η αρτηθή έληολε απορία ηες θσρίας Υθσποσργού γηα ηο όηη σπάρτοσλ 

απιήρφηοη αλαπιερφηές, ζηο ηέιος έγηλε δηαβεβαίφζε πφς είλαη θύρηο 

κέιεκά ηες ηο λα πιερφζούλ, κόλο ποσ δελ κπορεί λα κας πεη πόηε. 

 

Το Δ.Σ. ηες Δ.Ο.Ε. καηαδικάζει ηελ παρειθσζηηθή ηαθηηθή ηες εγεζίας ηοσ 

Υποσργείοσ Παηδείας ποσ αληί λα δώζεη ιύζεης ζηα ηεράζηηα προβιήκαηα ηες 

εθπαίδεσζες προτφρά ζε ιήυε επώδσλφλ αποθάζεφλ ερήκελ ηοσ θιάδοσ. 

Το Δ.Σ. ηες Δ.Ο.Ε. δειώλεη  πφς δεν πρόκειηαι να ανετθεί ηον εμπαιγμό θαη όηη 

ζα παιέυεη κε θάζε κέζολ γηα ηελ αλαηροπή ηες αληηεθπαηδεσηηθής ποιηηηθής ηες 

θσβέρλεζες.  

 

Σο Δ.. ηης Δ.Ο.Ε. ζηις αμέζως επόμενες μέρες θα ανακοινώζει ηον 

αγωνιζηικό ηοσ ζτεδιαζμό και καλεί όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς ζε αγώνα για 

ηην προάζπιζη ηης Δημόζιας Εκπαίδεσζης.  

 

 

Από ηε Δ.Ο.Ε.  

 

 

 


