
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Δελτίο Τφπου                                             25/08/2010 

 

Συνάντηςη τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ, Δια βίου Μάθηςησ 

και Θρηςκευμάτων με τη Διδαςκαλική Ομοςπονδία Ελλάδασ (ΔΟΕ)  

 

ε κετικό κλίμα  πραγματοποιικθκε θ ςυνάντθςθ τθσ  Τπουργοφ, Άννασ Διαμαντοποφλου, 

των Τφυπουργϊν, Εφησ Χριςτοφιλοποφλου και Ιωάννη Πανάρετου, του Γενικοφ 

Γραμματζα, Βαςίλη Κουλαϊδή και του Ειδικοφ Γραμματζα, Μιχάλη Κοντογιάννη, με το Δ.. 

τθσ Διδαςκαλικήσ Ομοςπονδίασ Ελλάδοσ.   

Η πολιτικι θγεςία του Τπουργείου κατά τθ ςυνάντθςθ:  

 παρουςίαςε τθν κατάςταςθ ενόψει τθσ νζασ  ςχολικισ χρονιάσ και τισ ιδιαίτερεσ 

δυςκολίεσ  

 εξιγθςε αναλυτικά όλα τα κεςμικά, διαρκρωτικά και οικονομικά μζτρα, ϊςτε να 

αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα (εξορκολογιςμόσ τθσ διαχείριςθσ του 

εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, ανάκλθςθ αποςπάςεων  από διοικθτικζσ κζςεισ κ.ο.κ.) 

 ανακοίνωςε τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ για τθν πρόςλθψθ 15.500 

αναπληρωτών 

 κατζςτθςε ςαφζσ ότι δεν υπάρχει καμία πρόκεςθ ςυγχϊνευςθσ τμθμάτων και ότι 

παραμζνει το ίδιο κεςμικό πλαίςιο, που ίςχυε και τα προθγοφμενα χρόνια, για τον 

αρικμό μακθτϊν ανά τάξθ 

 ηιτθςε τθ ςυνεργαςία και τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν για τθν επίτευξθ του 

κοινοφ ςτόχου που είναι θ καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου με επίκεντρο το 

μαθητή 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



Δήλωςη τησ Υφυπουργοφ Παιδείασ, Εφησ Χριςτοφιλοποφλου, μετά τη ςυνάντηςη : 

Ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικοφ μας δυναμικοφ 

«Είχαμε μια πολφωρθ διαδικαςία ςυηιτθςθσ με τθ ΔΟΕ. Αντικείμενο ιταν οι προχποκζςεισ 

για να ξεκινιςει πολφ καλά θ ςχολικι χρόνια που ζρχεται. Η  ςυηιτθςθ ιταν ουςιαςτικι.  

Δόκθκαν περεταίρω εξθγιςεισ ςτθ ΔΟΕ, για τον ςχεδιαςμό του Τπουργείου Παιδείασ, ςε ότι 

αφορά τον προγραμματιςμό: των αποςπάςεων από ςχολειό ςε ςχολείο, των 

αναπλθρϊςεων των κενϊν, αλλά και τθσ όλθσ διαδικαςίασ κατανομισ με ορκολογικό τρόπο 

του εκπαιδευτικοφ μασ δυναμικοφ, ζτςι ϊςτε ςτισ 13 επτεμβρίου να μποροφμε να 

αντιμετωπίςουμε τθ δφςκολθ κατάςταςθ που υπάρχει ςιμερα με πολλι αιςιοδοξία.  

Είμαςτε πραγματικά ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοι από το κλίμα τθσ ςυηιτθςθσ και από το 

γεγονόσ ότι και οι δυο πλευρζσ, παρά τισ επιμζρουσ διαφορζσ, ζχουμε ζναν κοινό ςτόχο. Ο 

κοινόσ ςτόχοσ είναι να κάνουμε κάκε τι δυνατό, ζτςι ϊςτε θ 13θ επτεμβρίου να βρει όςο το 

δυνατόν πιο ζτοιμουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα ςχολεία μασ, για να μποροφν τα παιδιά 

να διδαχτοφν με δθμιουργικότθτα και χαρά». 


