
 

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
                                          Π.Ο. Σ.Υ.Π. 

      Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 - 344 3776, e-mail: posyp@minedu.gov.gr 

                                                                              

                                                                                 Μαρούσι     31-07-2017 

                                                                  Αρ. Πρωτ.:  44 

 
                                             
 

                                                   Προς:  -   Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων   

                                                         κ.  ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη      

                                                                   -    Γενικό Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 

                                                                                      κ.  Παυσανία Παπαγεωργίου    

  

                                               Κοιν.:   -   Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων   

                                                                                      κ.  Κώστα Γαβρόγλου 

                                                                   -    Μέλη µας  

                                                           

 

ΘΕΜΑ: Αίτηµα άµεσης συνάντησης 

 

 

Κε Υφυπουργέ, 

Κε  Γενικέ, 

 

Η ΠΟΣΥΠ, µετά την καταγγελία της στις 14 Ιουλίου 2017, για τον συνεχιζόµενο 

εµπαιγµό και την απαξίωση της διοίκησης της εκπαίδευσης και στις δοµές της ∆ια Βίου 

Μάθησης, όπως αυτή εκφράζεται µετά και την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την πλήρωση 25 κενών θέσεων, µε επιλογή, Υποδιευθυντών ∆ΙΕΚ (Κ1/117468/11-07-2017), 

ζητά άµεση συνάντηση µαζί σας, για να σας εκθέσει τις θέσεις της. 

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι: 

 

- 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. 

 

-  Η Οµοσπονδία µας µε έγγραφα και υποµνήµατα ζητούσε και ζητάει 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. 

 

- Η Οµοσπονδία µας χαιρέτησε την ικανοποίηση του αιτήµατος της ∆ΟΕ, από τον 

προκάτοχο Υπουργό κ. Φίλη µε τον Ν.4403/2016 άρθρο 42, όπου  θεραπεύθηκε η 

αδικία για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όχι όµως η κατάφωρη 

αδικία για τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

 

- Η Οµοσπονδία µας, 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.  



 

 

 

Κε Υφυπουργέ, 

 

Επίσης η συνάντηση µας είναι επιβεβληµένη, διότι µετά τις καταγγελίες των 

εργαζοµένων στον ΕΟΠΠΕΠ για τις πράξεις και τις πρακτικές της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου 

κας Ελένης Γιαννακοπούλου, θα θέλαµε να σας  εκφράσουµε τις απόψεις µας και να 

ακούσουµε τις δικές σας, διότι στον Οργανισµό που εποπτεύετε, καταστρατηγούνται,  

σύµφωνα µε την καταγγελία, βασικά εργασιακά, υπαλληλικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα 

και ασκείται ένας ιδιότυπος τρόπος διοίκησης, που µάλλον παραπέµπει σε άλλες εποχές. 
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