
 

  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ Δ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΩΝ 

ΘΕΑΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Σηηο 30/01/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο 

αληηπξνζωπείαο ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. θαη ηνπ ΠΕΣΥΘ, κε ηνλ Εηδηθό Γξακκαηέα Π.Ε 

θαη Δ.Ε. θ. Κνληνγηάλλε  θαη ηνπο ζπκβνύινπο ηεο ππνπξγνύ, θαη ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα. 

 

Η ζςνάνηηζη έγινε με αθοπμή ηην κινηηοποίηζη πος είσαν διοπγανώζει 

από κοινού η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ,  ο ΠΕΤΘ. Έμω από ην ππνπξγείν, παξά ηηο αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπγθεληξώζεθαλ πνιινί  ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο γηα 

πεξίπνπ 3 ώξεο κε καρεηηθό πλεύκα θαη δηάζεζε.  

 

ηη ζςνάνηηζη η ΔΟΕ ζηήξημε ηα αηηήκαηα ηνπ ΠΕΣΥΘ, όπωο απηά είραλ 

δηαηππωζεί ζηε ζπλάληεζε πνπ έγηλε  κε πξωηνβνπιία  ηεο ΔΟΕ ζηηο 16-1-2012. 

Σπγθεθξηκέλα :  

 Τελ πξνζζήθε ηνπ καζήκαηνο ηνπ Θεάηξνπ ωο δηαθξηηνύ γλωζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ γηα ηελ ζεκαηηθή  «Πνιηηηζκόο» ζηε πξόηαζε Α’ γηα ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ. 

 Τε ζύζηαζε θιάδνπ ΠΕ 32 ζηελ Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε θαη ηελ 

δεκηνπξγία νξγαληθώλ ζέζεωλ. 

 Άμεζο διοπιζμό ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Θεαηξηθήο Αγωγήο πνπ εξγάδνληαη ήδε 

ζηα ζρνιεία καο. Μόνιμη και ζηαθεπή δοςλειά για όλοςρ.  

 

Από ηην πλεςπά ηος ο ειδικόρ Γπαμμαηέαρ δεζμεύηηκε για ηα εξήρ: 

 Τελ πξνζζήθε ηνπ καζήκαηνο ηνπ Θεάηξνπ ωο δηαθξηηνύ γλωζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ γηα ηελ ζεκαηηθή  «Πνιηηηζκόο» ζηε πξόηαζε Α’ γηα ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ. 

 Αζήλα 30/1/2012 

 

Πξνο  

1. Σπιιόγνπο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.  

2. Μ.Μ.Ε. 



 Τε ζύζηαζε θιάδωλ ΠΕ 32 ( θεαηπολόγων ) θαη ΠΕ18.41 ( αποθοίηων 

δπαμαηικών ζσολών ) εικαζηικών και μοςζικήρ ζηελ Ππωηοβάθμια Εκπαίδεςζη 

θαη ηελ δημιοςπγία οπγανικών θέζεων. 

 Επέθηαζε ηωλ ζρνιείωλ κε εληαίν αλακνξθωκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

(ΕΑΕΠ) ζε άιια 350 πεξίπνπ θηάλνληαο ην ζπλνιηθό αξηζκό ζε 1300. 

 Δεν ςπήπξε καμιά δέζμεςζη για ηο αίηημα ηηρ ΔΟΕ για μόνιμοςρ 

διοπιζμούρ, αθού όπωρ ςποζηήπιξε ο ειδικόρ Γπαμμαηέαρ είναι θέμα 

οικονομικήρ πολιηικήρ ηηρ Κςβέπνηζηρ. 

 

Σο Δ.. ηηρ ΔΟΕ εθηηκά όηη ε δέζκεπζε γηα  ζύζηαζε ηωλ αλωηέξω θιάδωλ είλαη 

ζεηηθή εμέιημε θαη αλακέλεη λα γίλνπλ νη ανάλογερ νομοθεηικέρ πςθμίζειρ. 

 

 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

 

Η ζπληνληζκέλε – εληαία ζπιινγηθή αληηκεηώπηζε ηωλ ηεξάζηηωλ 

πξνβιεκάηωλ πνπ επηθέξεη ε κλεκνληαθή πνιηηηθή θαη ε δηαρξνληθή αδηαθνξία ηωλ 

θπβεξλώληωλ ζην ρώξν ηεο Εθπαίδεπζεο,  είλαη κνλόδξνκνο. Οη απαληήζεηο πνπ 

δόζεθαλ ζήκεξα, θαηαγξάθνληαη, ζα αμηνινγεζνύλ όκωο  κόλν όηαλ πινπνηεζνύλ 

ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Δεκόζηαο θαη Δωξεάλ Παηδείαο, κε ζηαζεξή 

θαη κόληκε δνπιεία γηα όινπο. 

 

Από ηε Δ.Ο.Ε. 


