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Θέμα: Περικοπή Εκπαιδευτικών αδειών  

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε  Γενικέ Γραμματέα, 

Το Δ.Σ  της ΔΟΕ εκτιμά ότι η εκπαίδευση στη χώρα μας έχει ανάγκη από ουσιαστική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που  καθορίζεται από τις ανάγκες των  ίδιων αλλά και τις 

γενικότερες εκπαιδευτικές και λαϊκές ανάγκες και με απαραίτητη προϋπόθεση την 

εκπαιδευτική άδεια. 

Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανατροφοδοτεί 

ποικιλότροπα την εκπαιδευτική διαδικασία και  η αναβάθμιση της εκπαίδευσης συναρτάται, 

άμεσα, με την επιστημονική αναβάθμισή τους.  

Στο πλαίσιο των περικοπών, που φέτος εντείνονται εξαιτίας της συνεχιζόμενης 

εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, περικόπτονται όλες οι  εκπαιδευτικές άδειες για 

μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και για πρώτη φορά ακόμη και των υποτρόφων 

του Ι.Κ.Υ. Το Υπουργείο Παιδείας, που έχει καταργήσει όλες τις μορφές μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την εποχή που οι επιστήμες της αγωγής παρουσιάζουν 

ραγδαίες εξελίξεις,  δεν επιτρέπεται να ακυρώνει ακόμη και την ελεύθερη επιλογή του 

ίδιου του εκπαιδευτικού για την επιμόρφωσή του. Η περικοπή αυτή,  θα έχει ως 



αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις σε διάφορα 

μεταπτυχιακά προγράμματα, να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει, για μια ακόμη φορά την πολιτική των περικοπών και 

καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη 

μόρφωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να χορηγήσει τις απαραίτητες πιστώσεις 

για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για εκπαιδευτικές άδειες. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, με διαφάνεια και ενιαία αντιμετώπιση έχουν το δικαίωμα να 

κρίνονται ισότιμα και να αποκτούν τη δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας, η οποία είναι 

απαραίτητη για την εκπόνηση των ερευνητικών και μελετητικών υποχρεώσεών τους.  

 

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε  Γενικέ Γραμματέα, 

Ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά, να χορηγηθούν, άμεσα, οι 

απαραίτητες πιστώσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις 

απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για τη φετινή χρονιά, αλλά και για τις επόμενες, 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, πιστεύει πως αυτό είναι ένα ελάχιστο βήμα στην κατεύθυνση της 

αναγκαίας αύξησης των δαπανών για την Παιδεία, που είναι πάγιο αίτημα του 

εκπαιδευτικού κινήματος. 

 

 


