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Προςφυγή τησ ΑΔΕΔΥ ςτο ΣΤΕ και αςφαλιςτικά μέτρα για αναςτολή των 

προκηρφξεων 

 

ςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι, 

        Μεηά ηην καηαγγελία ηηρ ΠΟΤΠ, πος αθοπά ζηην πποκήπςξη με απιθ. 

ππυη.215951/Γ1/08-12-2017, ηυν ςποςπγών Παιδείαρ και Γιοικηηικήρ 

Αναζςγκπόηηζηρ, για ηην  πλήπυζη θέζευν εςθύνηρ 2 Γενικών Γιεςθύνζευν ηος 

Τποςπγείος Παιδείαρ, και υρ ππορ ηα κυλύμαηα ςποτηθιόηηηαρ, ζαρ 

κοινοποιούμε έγγπαθο ηηρ ΑΓΔΓΤ πος απεςθύνεηαι ζηιρ Ομοζπονδίερ – μέλη 

ηηρ, με ηο οποίο  γνυζηοποιούνηαι οι αποθάζειρ ηηρ ΑΓΔΓΤ για πποζθςγή ζηο 

ΣΔ και για αζθαλιζηικά μέηπα αναζηολήρ ηυν πποκηπύξευν . 

ςνάδελθοι,  

 Η ΠΟΤΠ, ζε ζςνηονιζμό με ηην ΑΓΔΓΤ, θα λάβει όλα ηα απαπαίηηηα 

μέηπα, ζςνδικαλιζηικά και νομικά, για ηην διαζθάλιζη ηυν ζςναδέλθυν, οι 

οποίοι θα εμποδιζηούν από ηη διοίκηζη να ζςμμεηέσοςν ζηη διαδικαζία επιλογήρ 

πποφζηαμένυν, εξαιηίαρ ηηρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζηην απεπγία – αποσή από ηην 

αξιολόγηζη. 

 Kαλούμε ηοςρ ζςναδέλθοςρ πος έσοςν ηα απαιηούμενα πποζόνηα για να 

πποΐζηανηαι ζηιρ πποκηπςζζόμενερ θέζειρ: 

α) να καηαθέζοςν αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ για ηην πλήπυζη ηυν θέζευν ηηρ 

ανυηέπυ πποκήπςξηρ και όζυν θα ακολοςθήζοςν, ανεξάπηηηα από ηην 

ζςμμεηοσή ηοςρ ζηην αξιολόγηζη ή όσι, 

β)  να μαρ ενημεπώζοςν άμεζα  ζηην πεπίπηυζη πος η αίηηζη ςποτηθιόηηηάρ 

ηοςρ,  δεν παπαληθθεί από ηην απμόδια Γιεύθςνζη Πποζυπικού, 

γ)  να μαρ ενημεπώζοςν άμεζα ζηην πεπίπηυζη πος η αίηηζη ςποτηθιόηηηάρ 

ηοςρ αποππιθθεί, εξαιηίαρ ηηρ ζςμμεηοσή ηοςρ ζηην απεπγία-αποσή από ηην 

αξιολόγηζη. 

 



 

ςνάδελθοι, 

 Η απαγόπεςζη ζςμμεηοσήρ ζηιρ κπίζειρ πποφζηαμένυν Γενικών 

Γιεςθύνζευν, Γιεςθύνζευν και Σμημάηυν, ηυν ζςναδέλθυν πος έσοςν ηα 

απαιηούμενα πποζόνηα, εξαιηίαρ ηηρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζε νόμιμη απεπγία, εκηόρ 

από εξόσυρ ανηιδημοκπαηική είναι πποδήλυρ ανηιζςνηαγμαηική και παπάνομη. 

Σέλορ ακόμη πεπιμένοςμε να μαρ απανηήζει ο Τποςπγόρ για ηον 

εςηελιζμό ηηρ διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ ζηο Τποςπγείο μαρ, με ηα παπαποιημένα 

επυηημαηολόγια  αξιολόγηζηρ ηυν Πποφζηαμένυν από  ηοςρ ςθιζηαμένοςρ, με 

ηην εγκύκλιο 162092/Γ1/28-09-2017 πος αθοπά ζηην ςλοποίηζη ηηρ 

αξιολόγηζηρ ηος Ν.4369/2016 ζηο ΤΠΠΔΘ και ειδικόηεπα ζηιρ Πεπιθεπειακέρ 

ηος Τπηπεζίερ, με ηοςρ Γιεςθςνηέρ Δκπαίδεςζηρ πος ςπέβαλαν έκθεζη  

αςηοαξιολόγηζηρ αλλά δεν αξιολόγηζαν ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηοςρ, με  ηοςρ 

Πεπιθεπειακούρ Γιεςθςνηέρ Δκπαίδεςζηρ πος δεν αξιολογήθηκαν, ή πος δεν 

αξιολόγηζαν  εκπαιδεςηικούρ αλλά αξιολόγηζαν μόνο διοικηηικούρ ςπαλλήλοςρ, 

κ.ά.   

  

                                              Για ηο Γ.. 
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