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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δελτίο Τύπου
Επίσκεψη των γονέων ΤΑΔ Γυμνασίου και ΕΤΑΔ Λυκείων
στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Παναγιωτόπουλο
Γιώργο
Τον

Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλο Γιώργο επισκέφθηκαν σήμερα
Τρίτη

14

Δεκέμβρη

Διευκόλυνσης

(ΤΑΔ

οι

γονείς

Γυμνασίου)

των
και

Τμημάτων

των

Ειδικών

Αθλητικής
Τμημάτων

Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ Λυκείων).
Οι γονείς εξέφρασαν την αγωνία τους για τη λειτουργία των ΤΑΔ
και ΕΤΑΔ μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τις μεταφορές των
μαθητών των παραπάνω τμημάτων και της φημολογίας για
κλείσιμο αυτών.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος δήλωσε
σχετικά: «το πρόβλημα ξεκίνησε να παρουσιάζεται μετά τη διακοπή
χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών από τη Γενική
Γραμματεία

Αθλητισμού

που

είχε την

ευθύνη.

Το

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υπουργείο
ζήτησε η

μεταφορά των μαθητών να καλυφθεί μετά από συνεννόηση των
Γραφείων Φυσικής Αγωγής και των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης με

τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την
ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών που φοιτούν στις υπόλοιπες
εκπαιδευτικές μονάδες με βάση το νόμο εδώ και χρόνια την έχει η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σε διαρκή επικοινωνία με τον αρμόδιο
Αντινομάρχη Παιδείας κ. Ταπεινό αλλά και τη

Δ/νση Δ/θμιας

Εκπ/σης προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό που έχει
προκύψει. Συνάμα, θα ήθελα να τονίσω ότι ουδέποτε δόθηκε εντολή
να κλείσουν τα συγκεκριμένα τμήματα. Βέβαια η λειτουργία τους
διέπεται από συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο επικαιροποιείται και
περιγράφεται

από την τελευταία εγκύκλιο της 9/12/2010 που

στάλθηκε από την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου. Ως εκ
τούτου η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηριχθεί ο
θεσμός των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και των Ειδικών
Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης πιστεύοντας ότι προσφέρουν
στους μαθητές που φοιτούν στα τμήματα αυτά τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τα αθλητικά τους ταλέντα μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας».

