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1ο ΨΗΦΙΣΜΑ  - ΑΠΟΦΑΣΗ 32ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΥΠ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΠΕΘ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ   

 
Το 32ο Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ αποφάσισε και διεκδικεί: 

 
1.  Εκφράζουμε την αταλάντευτη θέση μας για σύγχρονο και λειτουργικό 
Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, που θα κατοχυρώνει θεσμικά  όλες τις 
υπηρεσίες μας και τους εποπτευόμενους φορείς στο κοινό πλαίσιο του 
ΥΠΠΕΘ. 
 
2.  Οργανισμός για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες με κανονική ιεραρχική δομή, 
η οποία να περιλαμβάνει εκτός των διακριτών τμημάτων, τις βαθμίδες 
Διοικητικού Διευθυντή σε επίπεδο Διεύθυνσης και Γενικού Διευθυντή σε 
επίπεδο Περιφέρειας, με κάθετο  διαχωρισμό διοικητικού – εκπαιδευτικού 
έργου σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. 
 
3.  Σύσταση νέων και σύγχρονων Οργανισμών στο σύνολο των φορέων που 
υπάγονται στο ΥΠΠΕΘ και αποτελούν μέλη της ΠΟΣΥΠ. 
 
4.  Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα ΓΑΚ και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
της Ελλάδος, φορείς του Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι 
με τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, τη διατήρηση και την απόδοση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας στις επόμενες γενιές, της εθνικής μας 
δηλαδή πολιτιστικής παρακαταθήκης, να υπαχθούν σε μία Γενική 
Γραμματεία στο Υπουργείο Παιδείας για την αρτιότερη και αποδοτικότερη 
απόδοση στην κοινωνία των υπηρεσιών τους.   
 
5. Κατοχύρωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, διασφάλιση του 
αμετάθετου, και του δικαιώματος των υπαλλήλων να μην 
μετατίθενται/μετακινούνται χωρίς αίτησή τους. 
Μοριοδοτούμενες μετακινήσεις και τοποθετήσεις σε Κεντρική και 
Περιφερειακές Υπηρεσίες με στόχο την ορθολογική τους στελέχωση. 



Απαιτούμε αποτύπωση όλων των θέσεων που είναι αναγκαίες για την επαρκή 
στελέχωση των υπηρεσιών, αναλυτικά περιγράμματα των προβλεπόμενων 
θέσεων και καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων. 
 
6.  Άμεσο ξεπάγωμα των διαδικασιών μετάταξης εκπαιδευτικών που με 
αίτησή τους επιθυμούν να μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις, με 
προτεραιότητα στους έχοντες διοικητική εμπειρία, σε αυτούς που δεν έχουν 
αντικείμενο όπως καθηγητές Ιταλικών, Ισπανικών ή είναι πλεονάζοντες στην 
οργανική τους θέση κατά ειδικότητα. 
 Στόχος να λειτουργούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου μόνο με διοικητικό 
προσωπικό.  
Μετά την οριστικοποίηση των οργανογραμμάτων, οριστική διευθέτηση των 
μετατάξεων,  ώστε να καλυφθούν τα τότε πραγματικά κενά, τα οποία πιθανόν 
να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από σήμερα. 
 
7.  Να αποφασίζει το ΚΥΣΔΙΠ για την διοικητική επάρκεια και ικανότητα 
των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών με προβλήματα υγείας και όχι το ΚΥΣΠΕ ή 
ΚΥΣΔΕ. Να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση. 
 
8.  Προϋπολογισμό αυτόνομο για κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, 
ειδικά για τις Περιφερειακές   που θα καλύπτει τις λειτουργικές τους δαπάνες, 
όπως εξοπλισμό, καθαριότητα, αναλώσιμα, κ.ά..  
 
9. Ισότιμη συμμετοχή Διοικητικών Υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης σε επιτροπές, με  την τοποθέτηση τους σε όλες τις επιτροπές,  σε 
θέσεις Γραμματέων και Βοηθών Γραμματέων μόνον Διοικητικών Υπαλλήλων ( 
επιτροπές Πανελλαδικών Εξετάσεων, ΚΠΓ. κ.ά.). 
 
10. Οργανική τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων, όλων των κατηγοριών 
ακόμη και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες που 
προβλέπει ο Ν.1566/85 και σε Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, έτσι ώστε το 
διοικητικό έργο να ασκείται από διοικητικούς υπαλλήλους. 
 
11.  Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ν.4186/2013 αρ.16), με 
τον οποίο μία διαδικασία θεσμική, αδιάβλητη και αξιοκρατική, όπως οι 
Πανελλήνιες Εξετάσεις, που υποστηρίζεται όλα αυτά τα χρόνια από τη 
διοικητική δομή του Υπουργείου μας (Κεντρική και Περιφερειακή), 
υποβάλλεται σε επικίνδυνους πειραματισμούς με την ανάθεση τους σε μία 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ο.Ε.), χωρίς όμως τη συνταγματική 
κατοχύρωση που θα έπρεπε να είχε μια τέτοια διαδικασία εθνικής εμβέλειας. 
 
12. Οι θέσεις ευθύνης στις δομές της Δια Βίου Μάθησης να διεκδικούνται 
ισότιμα και από τους διοικητικούς υπαλλήλους και όχι μόνο από τους 
εκπαιδευτικούς. 


