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Μαροφςι,  1η  Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ   ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜA: Απάντηςη του Γραφείου Σφπου του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ςτην 

ανακοίνωςησ τησ ΕΠΕΚΕ Παιδείασ του ΤΡΙΖΑ 

«Θ Επιτροπή Ελζγχου Κοινοβουλευτικοφ Ζργου Παιδείασ ΤΡΙΗΑ, αντί να εγκαλεί με 

χαμηλοτάτου επιπζδου και πζραν κάθε πολιτικοφ πολιτιςμοφ εκφράςεισ την Τπουργό 

Παιδείασ, καλό θα ήταν να εγκαταλείψει τη «δημιουργική λογιςτική» και να αποδεχτεί την 

αμείλικτη πραγματικότητα των αριθμϊν. 

Ο ΤΡΙΗΑ επικαλείται, απολφτωσ αναληθϊσ, ότι το προςχζδιο του προχπολογιςμοφ για το 2020 

τησ Κυβζρνηςησ τησ Νζασ Δημοκρατίασ επιφζρει μείωςη των δαπανϊν για την Παιδεία. 

Ωςτόςο, η πραγματικότητα είναι τελείωσ διαφορετική: 

1. Ζχουμε προβλζψει ςαφή αφξηςη για την παιδεία και ςυγκεκριμζνα κατά 102,2 

εκατομμφρια ευρϊ: από 4.850.800.000 ευρϊ (εκτίμηςη για το 2019) ςε 4.953.000.000 ευρϊ 

(πρόβλεψη τακτικοφ προχπολογιςμοφ για 2020).  
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2. Ζχουμε προβλζψει ςτον τακτικό προχπολογιςμό του ΤΠΑΙΘ οικονομικοφ ζτουσ 2020 τισ 

πιςτϊςεισ για διοριςμό των 4.500 εκπαιδευτικϊν, ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και 

ειδικοφ βοηθητικοφ προςωπικοφ τησ Ειδικήσ Αγωγήσ. 

Σα ςτοιχεία που ο ΤΡΙΗΑ επικαλείται αποδεικνφουν περίτρανα ότι η ανεφθυνη και 

καιροςκοπική πολιτική του, η οποία ζςυρε τη χϊρα ςτο τρίτο και αχρείαςτο μνημόνιο, οδήγηςε 

ςτη μόλισ και μετά βίασ επαναφορά, το 2019, του προχπολογιςμοφ για την Παιδεία, ςτα 

επίπεδα του 2013.  

Επιπλζον, κατά την πρόςφατη ςυνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ Μορφωτικϊν Τποθζςεων τησ Βουλήσ, 

η κα. Κεραμζωσ ανζφερε ότι η απελθοφςα κυβζρνηςη του ΤΡΙΗΑ δρομολόγηςε τη μείωςη των 

δαπανϊν για την Παιδεία, με την 2/55677/ΔΠΓΚ εγκφκλιο κατάρτιςησ του Προχπολογιςμοφ 

ζτουσ 2020 του Γενικοφ Λογιςτηρίου του Κράτουσ, τησ 5ησ Ιουλίου 2019. Πράγματι, την 

τελευταία εργάςιμη ημζρα πριν τισ εκλογζσ, εκδόθηκε εγκφκλιοσ, ςτη ςελ. 37 τησ οποίασ, όπωσ 

φαίνεται ςτην εικόνα, αναφζρεται ωσ προβλεπόμενο δημοςιονομικό αποτζλεςμα για τουσ 

εποπτευόμενουσ φορείσ του ΤΠΑΙΘ (ΝΠΔΔ) το ποςό των 46 εκ. ευρϊ, αντί των 37 εκ. ευρϊ που 

προβλζπονταν ςτην ςελ. 42 τησ εγκυκλίου 2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-2018 για το 2019, επομζνωσ 

απαιτείτο μεγαλφτερο πλεόναςμα κατά 9 εκ. ευρϊ για το 2020 και ςυνεπϊσ αντίςτοιχη μείωςη 

των δαπανϊν.  

 



 

Καθίςταται ςαφζσ ότι η δημιουργία εντυπϊςεων δεν αφορά το Τπουργείο Παιδείασ, που μιλά 

πάντοτε τεκμηριωμζνα, με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, αλλά την Αξιωματική Αντιπολίτευςη, που, 

εθιςμζνη ςτα fake news, από το 2016 ήδη υποςχόταν 20.000 διοριςμοφσ χωρίσ πρόβλεψη 

κυριολεκτικά οφτε ενόσ ευρϊ ςτουσ προχπολογιςμοφσ τησ τότε Κυβζρνηςησ, και ςήμερα 

διαςτρεβλϊνει τα γεγονότα κατά το δοκοφν. 


