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Καταγγελία της διαχρονικής απαξίωσης  της διοίκησης της εκπαίδευσης και των 

υπαλλήλων της στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Κε Υπουργέ, 
Κε Υφυπουργέ, 
Κε  Γενικέ, 
 
Η ΠΟΣΥΠ εκφράζει την αγανάκτησή της και καταγγέλλει τον συνεχιζόµενο εµπαιγµό 

και την απαξίωση της διοίκησης της εκπαίδευσης και στις δοµές της ∆ια Βίου Μάθησης, µετά 
την νέα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 25 κενών θέσεων, µε 
επιλογή, Υποδιευθυντών ∆ΙΕΚ (Κ1/117468/11-07-2017). 

 
Η Οµοσπονδία µας είχε εκφράσει από το 2013, στην τότε Πολιτική Ηγεσία, την 

πλήρη αντίθεση της στο Ν.4186/2013 και είχε καταγγείλει το αποκλειστικό δικαίωµα 
συµµετοχής σε θέσεις ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών ∆ΙΕΚ αποσπασµένων εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Επειδή, δίπλα στην τότε πολιτική ηγεσία είχε βρεθεί µια οµάδα εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, άδραξε την ευκαιρία µε τη σύνταξη του νόµου να 
εξυπηρετήσει τον κλάδο της µε σκανδαλώδη τρόπο.  

  
Από τότε η ΠΟΣΥΠ  µε έγγραφα και υποµνήµατα ζητούσε την τροποποίηση του 

νόµου ώστε να έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε θέσεις ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών ∆ΙΕΚ 
και οι διοικητικοί υπάλληλοι, όπως ίσχυε πριν τη ψήφιση του Ν.4186/2013 και  όταν µάλιστα 
όλοι οι υπηρετούντες διοικητικοί υπάλληλοι σε ∆ΙΕΚ είναι µεταταγµένοι εκπαιδευτικοί και 
όταν η θέση του ∆ιευθυντή και του Υποδιευθυντή (µετά και τον Ν.4264/2014 άρθρο 47) στα 
∆ΙΕΚ είναι αµιγώς διοικητική θέση. 
  

Επιπρόσθετα αναφέρουµε ότι παρόµοιο αίτηµα, για τις θέσεις ∆ιευθυντών και 
Υποδιευθυντών, είχε  υποβληθεί και από τη ∆ΟΕ.  
Το αίτηµα της ∆ΟΕ ικανοποιήθηκε, από τον προκάτοχο σας Υπουργό κο Φίλη µε τον 
Ν.4403/2016 άρθρο 42 και θεραπεύθηκε η αδικία για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, όχι όµως  η κατάφωρη αδικία για τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

 
Επίσης στην Υπουργική Απόφαση (Νέος Κανονισµός ∆ΙΕΚ) 5954/2-07-2014 (ΦΕΚ 

1807 Β΄ άρθρο 24 περ. α),  αναφέρει ότι : «Ο ∆ιευθυντής και ο Υποδιευθυντής θα πρέπει να 
είναι κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», δηλαδή δεν προβλέπει  πουθενά ότι θα 
πρέπει να είναι µόνο εκπαιδευτικός.  
 



 

 

Παρά τις καταγγελίες µας, τα έγγραφα και τα υποµνήµατα µας εδώ και 3 χρόνια, 
τελικά συνεχίζεται ο αποκλεισµός µας και η εξυπηρέτηση των συντεχνιακών λογικών και σε 
αυτόν τον τοµέα σε βάρος της διοίκησης της εκπαίδευσης και των συναδέλφων µας. 

 
Η ΠΟΣΥΠ ήδη έχει προσφύγει νοµικά για τον αποκλεισµό µας από τις θέσεις ευθύνης 

στις δοµές της ∆ια Βίου Μάθησης και έχει καταθέσει αγωγή, η οποία θα συζητηθεί στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 17 Ιανουαρίου 2018.  

  
 
Έως τότε,  

Ζητάµε να σταµατήσει επιτέλους η κατάληψη όλων των θέσεων ευθύνης στη 
διοίκηση των δοµών της ∆ια Βίου Μάθησης από εκπαιδευτικούς και µάλιστα 
αποσπασµένους. 

Ζητάµε να ανακληθεί η ανωτέρω πρόσκληση, να τροποποιηθεί ο νόµος και να δοθεί 
δικαίωµα  συµµετοχής και στους διοικητικούς υπαλλήλους. 

Ζητάµε ισότιµη µεταχείριση, ισονοµία και διαφάνεια, χαρακτηριστικά που σίγουρα θα 
πρέπει να διέπουν τη δηµόσια διοίκηση. 

 
 

                                                        
                                                               Για το ∆.Σ. 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
       ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ                                                         ΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙ∆Η 


