
 

 

15 Οκτωβρίου 2015 

 
Πολιτικι θγεςία Τπουργείου Παιδείασ: Απόλυτθ γνϊςθ και ζλεγχοσ τθσ 

πραγματικότθτασ! υνζπεια λόγων και ζργων! 

 

Δθλϊςεισ κ. Δθμιτρθ Χαςάπθ, Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου Παιδείασ: 

 «Είμαςτε ςίγουροι πωσ ςτισ 11 επτζμβρθ τα ςχολεία κα ανοίξουν κανονικά. 
Οποιοδιποτε κζμα προκφψει, κα επιλυκεί το ταχφτερο δυνατόν και με πνεφμα 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν του υπουργείου και όλων των αρμοδίων φορζων. »  

 (Δελτίο τφπου - 03/09/2015, http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-
 sxeseon/deltia-typoy/14002-03-09-18) 
 

 «Σφμφωνα με τεκμθριωμζνουσ υπολογιςμοφσ, οι λειτουργικζσ ανάγκεσ ςε 
εκπαιδευτικοφσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

 Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: 11.200, εκ των οποίων 5.500 δάςκαλοι και νθπιαγωγοί 
 Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: 4.000 
 Ειδικι Αγωγι: 2.000 
 υνολικόσ αρικμόσ περίπου: 17.000 » 
 (Δελτίο τφπου - 03/09/2015, http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-
 sxeseon/deltia-typoy/14002-03-09-18) 
 

 Η υπθρεςιακι υπουργόσ Παιδείασ κυρία Φρόςω Κιάου διλωνε νωρίτερα ότι ζχουν 
εξαςφαλιςκεί 12.000 πιςτϊςεισ για τισ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ενϊ 
ηιτθςε από το υπουργείο Οικονομικϊν επιπλζον 8.000 (ςφνολο 20.000), ενϊ τθν ίδια 
ςτιγμι ο γενικόσ γραμματζασ του υπουργείου κ. Δθμιτρθσ Χαςάπθσ μιλοφςε το πολφ 
για 17.000 κενά... 

 (www.tovima.gr - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  03/09/2015 18:03),  
 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=734422  
 

 «Μζχρι τισ 20 επτεμβρίου αναμζνεται να ζχει αναλάβει υπθρεςία ςτα ςχολεία θ 
πλειοψθφία των 14.000 αναπλθρωτϊν για τουσ οποίουσ ζχουν εξαςφαλιςτεί μζχρι 
ςτιγμισ κονδφλια, τόνιςε χκεσ ςτο «Ζκνοσ» ο γενικόσ γραμματζασ του υπουργείου 
Παιδείασ Δθμιτρθσ Χαςάπθσ. » 

 (http://www.ethnos.gr  - 04/09/2015) 
 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64244283  
 

 «Μετά τισ εκλογζσ αρχίηουν οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν. «Ελπίηουμε τθν πρϊτθ 
βδομάδα του Οκτωβρίου κα ζχει ομαλοποιθκεί θ κατάςταςθ», διλωςε ςτον ΣΚΑΪ ο 
γενικόσ γραμματζασ του υπουργείου Παιδείασ, Δθμιτρθσ Χαςάπθσ. » 

 (www.skai.gr - Δθμοςίευςθ: 11/09/2015 - 07:34) 
 http://www.skai.gr/news/greece/article/292189/me-hiliades-kena-to-proto-koudouni-
 gia-ti-nea-sholiki-hronia/ 
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Δθλϊςεισ κ. Σάςου Κουράκθ, πρϊθν Αναπλθρωτι Τπουργοφ Παιδείασ: 
 

 «Για τισ ανάγκεσ των ςχολείων τθν ερχόμενθ ςχολικι χρονιά κα γίνουν 3.000 με 4.000 
μόνιμεσ προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν. » 

 « Από το ςφνολο των προςλιψεων που επιτρζπει ο προχπολογιςμόσ του 2015 κα 
 διατεκοφν ςτθν εκπαίδευςθ 3.000 με 4.000. » 
 (http://www.alpha989.com/ - 21/04/2015) 
 http://360pedia.gr/o-tasos-kourakhs-gia-tis-proslhpseis-ekpaideytikwn/  
 

 «Προτεραιότθτα ςτισ προςλιψεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν για τα ςχολεία τθσ Ειδικισ 
Αγωγισ προανιγγειλε ο αναπλθρωτισ υπουργόσ Παιδείασ, Τάςοσ Κουράκθσ, κακϊσ το 
90% των δαςκάλων και κακθγθτϊν που υπθρετοφν ςε αυτά είναι αναπλθρωτζσ. » 

 (www.ethnos.gr – 04/05/2015) 
 http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/xekinoun-proslipseis-monimon-ekpaideftikon-sta-
 sxoleia-eidikis-agogis  
 
 

Δθλϊςεισ κ. Αλζξανδρου Μπαλτά, πρϊθν Τπουργοφ Παιδείασ 
 

 «Από τισ 15.000 προςλιψεισ που προβλζπονται από τον προχπολογιςμό … βάςθ των 
προτεραιοτιτων που ζχουν τεκεί ςε υγεία και παιδεία  μποροφμε να υπολογίςουμε ότι 
κα εξαςφαλίςουμε γφρω ςτισ 3 ζωσ 4.000 νζεσ “μόνιμεσ” προςλιψεισ. » 

 (www.efsyn.gr - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09.04.2015, 17:35) 
 http://www.efsyn.gr/arthro/mpaltas-kanena-provlima-me-toys-meteggrafentes  
 

 « Στισ 20.000 υπολογίηονται οι κενζσ κζςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία, ςφμφωνα 
με τον υπουργό Παιδείασ Αριςτείδθ Μπαλτά » 

 ( www.tanea.gr - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/07/2015 13:07) 
 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5261567/mpaltas-stis-20-000-ypologizontai-
 oi-kenes-theseis-twn-ekpaideytikwn-sta-sxoleia/  
 

 « Αιςιόδοξοσ ότι οι υπάρχουςεσ πιςτϊςεισ κα αρκζςουν για τθν κάλυψθ των κενϊν ςτα 
ςχολεία, εμφανίςτθκε ο υπουργόσ Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Αρ. 
Μπαλτάσ, μιλϊντασ ςτο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κακϊσ τα κενά είναι πολφ λιγότερα απ' ότι 
εκτιμικθκε αρχικά. » 

 (www.amna.gr – 01/08/2015) 
 http://www.amna.gr/webtv.php?id=84615  
 

Δθλϊςεισ κ. Νίκου Φίλθ Τπουργοφ Παιδείασ  

 «Δίνουμε μάχθ να ανοίξουν όλα τα ςχολεία και κυρίωσ να υπάρξει λειτουργία τθσ 
ειδικισ εκπαίδευςθσ» διλωςε ο υπουργόσ Παιδείασ Νίκοσ Φίλθσ. Ζωσ το τζλοσ 
Οκτωβρίου θ κατάςταςθ κα ζχει εξομαλυνκεί. » 

 ( www.star.gr - 29.09.2015 - 16.13 ) 
 http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=294017&artTitle=filis__eos_to_telos_oktovri
 ou_i_katastasi_sta_scholeia_tha_echei_exomalynthei  
 

 «Ο υπουργόσ τόνιςε ότι «το υπουργείο δίνει τθ μάχθ ςτο κζμα τθσ κάλυψθσ  των 
εκπαιδευτικϊν κενϊν, το οποίο αποτελεί ζνα διαχρονικό πρόβλθμα και  καταβάλλονται 
προςπάκειεσ ϊςτε  το ταχφτερο δυνατόν, αρχισ γενομζνθσ από τισ  10 Οκτωβρίου, όλα 
τα ςχολεία να είναι ςε πλιρθ ανάπτυξθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ λειτουργία τθσ 
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. » 

 (Δθλϊςεισ υπουργοφ Ν. Φίλθ για εκπαιδευτικά κενά  - 01/10/2015) 

http://www.alpha989.com/
http://360pedia.gr/o-tasos-kourakhs-gia-tis-proslhpseis-ekpaideytikwn/
http://www.ethnos.gr/
http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/xekinoun-proslipseis-monimon-ekpaideftikon-sta-sxoleia-eidikis-agogis
http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/xekinoun-proslipseis-monimon-ekpaideftikon-sta-sxoleia-eidikis-agogis
http://www.efsyn.gr/
http://www.efsyn.gr/arthro/mpaltas-kanena-provlima-me-toys-meteggrafentes
http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5261567/mpaltas-stis-20-000-ypologizontai-oi-kenes-theseis-twn-ekpaideytikwn-sta-sxoleia/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5261567/mpaltas-stis-20-000-ypologizontai-oi-kenes-theseis-twn-ekpaideytikwn-sta-sxoleia/
http://www.amna.gr/
http://www.amna.gr/webtv.php?id=84615
http://www.star.gr/
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=294017&artTitle=filis__eos_to_telos_oktovriou_i_katastasi_sta_scholeia_tha_echei_exomalynthei
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=294017&artTitle=filis__eos_to_telos_oktovriou_i_katastasi_sta_scholeia_tha_echei_exomalynthei


 http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/14174-01-
 10-17 
 

 « Η κυβζρνθςθ για τθν εκπαιδευτικι χρονιά 2015-2016, προχωρά ςε προςλιψεισ 18.979 
αναπλθρωτϊν, ζναντι 17.269 πζρυςι, δθλαδι 10% περιςςότερεσ προςλιψεισ. » 

 ( Προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ – 06/10/2015) 
 http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/14190-06-
 10-16  
 

 « Τισ επόμενεσ μζρεσ κα ολοκλθρωκοφν άλλεσ 6500 προςλιψεισ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
κα φτάςει τισ 18500. Θα υπάρξουν κενά, ωςτόςο είναι αντιμετωπίςιμα. » 

 (Συναντιςεισ Υπουργοφ Παιδείασ με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ – 13/10/2015) 
 http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/13/koinonia-filis-olme_n_8287200.html  
 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Π.Ε., ενθμερϊνει τθν πολιτικι θγεςία του 
Υπουργείου Παιδείασ, πωσ 45 θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, υπάρχουν 5500 
κενά ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ!! Σόςα, όςα ποτζ άλλοτε!! Τπάρχουν ακόμα 
νθπιαγωγεία κλειςτά, που δεν ζχουν ανοίξει από τθν αρχι τθσ χρονιάσ!! 
 Καλό κα ιταν λοιπόν να φροντίςει ϊςτε οι δθλϊςεισ τθσ να  γίνονται πράξεισ και όχι να 
γίνονται για φτθνό εντυπωςιαςμό τθσ ςτιγμισ γιατί γριγορα καταρρζουν και τθν εκκζτουν 
ανεπανόρκωτα. 
 Σε ότι αφορά τον διάλογο, που προβάλλει διαρκϊσ ωσ "φάρμακο" για τθν επίλυςθ των 
προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ, καλό κα ιταν να τον αρχίςουν μεταξφ τουσ, μιπωσ 
κατορκϊςουν να ςυντονιςτοφν. 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
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