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Θέµα: «Αναξιοπιστία και αδιαφορία» 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
 Από τις 04 Μαΐου 2017 η ΠΟΣΥΠ, ζητάει συνάντηση µαζί σας,  καθώς εδώ και 8 
µήνες, από τη προηγούµενη συνάντησή µας, στις 23 Νοεµβρίου 2016, κανένα από τα 
ανοιχτά θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης, που είχαµε θέσει υπόψη σας, δεν έχει 
διευθετηθεί. 
 

Χθες διαβάσαµε µε έκπληξη, στην απαντητική σας επιστολή προς τον ΣΥΚΥΥΠ, ότι 
οι λειτουργικές δαπάνες των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να καλύπτονται από 
τις αιρετές Περιφέρειες, διότι ¨υπάρχει ρητή πρόβλεψη του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010) οι 
πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης καταβάλλονται από τις 
13  αιρετές/διοικητικές Περιφέρειες (του Υπουργείου Εσωτερικών)¨, αυτή τη ρητή πρόβλεψη 
θα θέλαµε να µας πείτε που την βρήκατε; 

 Παρά την παραπάνω αστοχία σας, στη µία και µοναδική µας συνάντηση 
αναγνωρίσατε το δίκαιο του αιτήµατός µας, χωρίς όµως να πράξετε τίποτα.  
Αδιαφορείτε όχι µόνο για το αίτηµα µας, αλλά αδιαφορείτε και για τα αιτήµατα της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος (385/05-04-2017) και της Περιφέρειας Αττικής (20816/30-01-2017) 
προς εσάς, όπου όχι µόνο αιτούνται τη µεταφορά όλων των λειτουργικών δαπανών από τις 
Περιφέρειες στο Υπουργείο, αλλά σας έστειλαν και τη σχετική νοµοθετική διάταξη και την 
αιτιολογική της έκθεση. 
Κε Υπουργέ είτε αδιαφορείτε,  είτε δεν µπορείτε!  
 

Εξίσου σηµαντικό το διάστηµα αυτό, είναι το θέµα της στελέχωσης των υπηρεσιών 
µας µε µόνιµο διοικητικό προσωπικό, όπου εκκρεµούν εδώ και χρόνια εκατοντάδες αιτήσεις 
µετάταξης για τις οποίες ακολουθείται παρελκυστική πολιτική τόσο από εσάς όσο και από τη 
διοίκηση, µε αποκορύφωµα τις 61 µετατάξεις για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τις  70 για 
την Κεντρική Υπηρεσία. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις σας, τον Νοέµβριο του 2016 ότι είχατε  ήδη  δώσει εντολή 
στη διοίκηση, να προχωρήσουν, σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα της ΠΟΣΥΠ µε τον 
προκάτοχό σας Υπουργό κ. Φίλη, οι µετατάξεις για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους 
φορείς και  ότι την ίδια εντολή θα δίνατε  άµεσα και για 70 περίπου µετατάξεις στην Κεντρική 
Υπηρεσία, τίποτα δεν προχώρησε. 
Αντί αυτών: 

Υλοποιείτε και εσείς, την διαχρονική τακτοποίηση του πελατειακού κράτους µε τις 
εκατοντάδες  αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη διοίκηση, µε τις Υ.Α. που υπογράψατε και τις 
εκατοντάδες αποσπάσεις που θα υπογράψετε το επόµενο διάστηµα. 

Υλοποιείτε µόνον τις µετατάξεις εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήµια και έχετε δώσει 
ρητή εντολή στη διοίκηση να έχει υλοποιήσει τις περίπου 500 µετατάξεις  εκπαιδευτικών σε 
θέσεις διοίκησης και Ε∆ΙΠ µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου 2017.  
Είστε Υπουργός Παιδείας ή Υπουργός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης!  



 
Τέλος, εκκρεµούν και µία σειρά προβληµάτων για τα οποία είτε σας έχουµε 

ενηµερώσει, είτε σας έχουµε αιτηθεί και τα οποία ακόµη παραµένουν άλυτα και αναπάντητα, 
όπως:   

- στο θέµα του Οργανισµού δεν υπάρχει καµία επίσηµη πληροφόρηση προς την 
ΠΟΣΥΠ εδώ και εβδοµάδες και είδαµε αλλαγές και προσθήκες στο µέρος των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, από την αποστολή σχεδίου του από τη διοίκηση για το θέµα των περιγραµµάτων 
των θέσεων εργασίας,  για τις οποίες αλλαγές και προσθήκες θέλουµε  διευκρινήσεις και 
καθαρές θέσεις. 
Και βεβαίως δεν γνωρίζουµε τίποτα για τις αλλαγές και προσθήκες στο µέρος του 
Οργανισµού για την Κεντρική Υπηρεσία. 
 

- στο θέµα της  ισότιµης συµµετοχής των διοικητικών υπαλλήλων σε όλες τις θέσεις 
ευθύνης από τις οποίες είναι µέχρι σήµερα αποκλεισµένοι, πχ  των ∆ιευθυντών και 
Υποδιευθυντών ΙΕΚ.  
Αίτηµα το οποίο αγνοήσατε τόσο εσείς, όσο και ο αρµόδιος Υφυπουργός! 
 
Κε Υπουργέ, 

 
Επειδή µάλλον έχετε άλλες προτεραιότητες από τη διοίκηση της εκπαίδευσης, επειδή 

µάλλον επιλέξατε για εµάς τις ανέξοδες υποσχέσεις και επειδή µάλλον σας είναι αδιάφορο να 
ορίσετε συνάντηση µαζί µας, για τα τόσο σοβαρά θέµατα µας, σας ορίζουµε εµείς από 
σήµερα συνάντηση στη πόρτα του Υπουργείου στις 11 Σεπτεµβρίου 2017. 
      
Αν νοµίζετε ότι θα υποχωρήσουµε,  ρωτήστε τον προκάτοχο σας Υπουργό κο Φίλη. 
 
Αν θελήσετε να µας ψέξετε για την ηµεροµηνία της κινητοποίησής  µας, όπως κάνατε στην 
συνάντηση µας για την περσινή µας κινητοποίηση, να αναλογιστείτε τις ευθύνες και τις 
πρακτικές σας, απέναντι στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στον συνδικαλιστικό της φορέα. 

 
 
 
                                                        Για το ∆.Σ. 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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