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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Τν Γ.Σ. ηεο ΠΟΣΥΠ ζπλαληήζεθε ζήκεξα κε ηνλ Υπνπξγό θ. Γαβξόγινπ θαη 
ζπδήηεζε καδί ηνπ ηα ζέκαηα αηρκήο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, δεηώληαο 
απαληήζεηο θαη ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο, ηα νπνία είλαη εθθξεκή 
εδώ θαη πνιύ θαηξό. 

Η ζπλάληεζε, πνπ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από 1,5 ώξα,πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
πνιύ ζεηηθό θιίκα, κε ηνλ Υπνπξγό λα δείρλεη δηαηεζεηκέλνο λα επηηαρύλεη ηηο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε πνιιώλ από απηά, αιιά θαη λα ελεκεξωζεί πεξαηηέξω 
θαη γηα ηα ζέκαηα ηωλ επνπηεπόκελωλ θνξέωλ ηνπ Υπνπξγείνπ, όπωο ηεο Δζληθήο 
Βηβιηνζήθεο θαη ηωλ Γεληθώλ Αξρείωλ ηνπ Κξάηνπο, κε ηα Γ.Σ. ηωλ νπνίωλ ζα 
ζπλαληεζεί ζηηο 21 Σεπηεκβξίνπ 2017, εγθαηληάδνληαο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνπο 
επνπηεπόκελνπο θνξείο πνπ είλαη κέιε ηεο ΠΟΣΥΠ.  

 
Γηα ηνλ Οξγαληζκό ηνπ ΥΠΠΔΘ ν Υπνπξγόο ελεκέξωζε ηελ Οκνζπνλδία όηη 

έρεη πάξεη ηε ηειηθή ηνπ κνξθή, έρεη ζηαιεί ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο, γηα λα αθνινπζήζεη ην ΣηΔ θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ ΠΓ ηνπ λένπ 
Οξγαληζκνύ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην. 

Γηα ζέκαηα ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα θαη ζα πξέπεη  
λα απνζαθεληζηνύλ κε λνκνζεηηθή πξωηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο, δεζκεύηεθε όηη 
ζηα κέζα Οθηωβξίνπ ζα έρνπλ ιεθζεί απνθάζεηο, ηηο νπνίεο ζα καο γλωζηνπνηήζεη 
ζε ζπλάληεζε πνπ ζα έρνπκε ηόηε. 

 
Γηα ηηο κεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθώλ ζε Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο θαη ζε 

θνξείο,αιιά θαη ζηελ ΚΥ, εθθξεκεί απάληεζε ηνπ ΝΣΚ ζε εξώηεκα ηεο δηνίθεζεο γηα 
ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απαληεζεί εληόο ηωλ εκεξώλ, 
νπόηε θαη ζα νινθιεξωζεί  ε δηαδηθαζία γηα ηηο κεηαηάμεηο πνπ εγθξίζεθαλ από ην 
ΚΥΣΓΙΠ ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο. 

Από κεξηάο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ηέζεθε μαλά ζηνλ Υπνπξγό ην ζέκα ηωλ 
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηωλ Γηεπζύλζεωλ Δθπαίδεπζεο θαη ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο 
απηόλνκωλ πξνϋπνινγηζκώλ γηα απηέο θαη ζύληνκα πηζηεύνπκε όηη ζα ππάξρνπλ 
ζεηηθέο εμειίμεηο. 

Ο θ. Γαβξόγινπ δεζκεύηεθε όηη ζα ππάξρεη δηαξθήο δηάινγνο θαη ζπλελλόεζε 
κε ηελ Οκνζπνλδία γηα όια ηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο.  

Τέινο ηέζεθαλ θαη νξηζκέλα αθόκε δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα ππάξρεη αλνηθηή 
επηθνηλωλία θαη δηαβνύιεπζε κε ηελ ΠΟΣΥΠ, γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 
Τν ΓΣ ηεο ΠΟΣΥΠ, εθηηκώληαο ωο ζεηηθή ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ Υπνπξγό, 

θαη παξαρωξώληαο πίζηωζε ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δεζκεύζεωλ, ζα 
ζπκβάιεη ζεηηθά ζην βαζκό πνπ ηεο αλαινγεί θαη ζα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο, κε 
πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο, γηα ηελ επίιπζε ηωλ κεγάιωλ ζεζκηθώλ πξνβιεκάηωλ 
ηεο δηνίθεζεοηεο εθπαίδεπζεο. 


