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πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 Η 23ε Φεβξνπαξίνπ 2018 απνηειεί κία κέξα νξόζεκν γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο,  κία 
ηζηνξηθή κέξα γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ηνπ Τπεξεζίεο, αιιά θαη κία κέξα δηθαίωζεο όιωλ ηωλ 
πξνζπαζεηώλ θαη ηωλ αγώλωλ καο, ώζηε ην δηαρξνληθό όξακα ηνπ θιάδνπ καο, λα 
πινπνηεζεί  επί ηωλ εκεξώλ καο.  

Σν Τπνπξγείν απνθηά, επηηέινπο, έλαλ νινθιεξωκέλν, ζύγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθό Οξγαληζκό 
γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ, γεγνλόο πνπ ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα εθζπγρξνλίζεη ην ξόιν θαη 
ηελ απνζηνιή ηνπ, βάδνληαο ηέινο ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό, ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα, ηελ 
αλαζθάιεηα θαη ηελ αδηαθάλεηα. 

Δηδηθά νη Πεξηθεξεηαθέο ηνπ Τπεξεζίεο κεηά από αγώλεο εηώλ θαη γελεώλ, όρη κόλν 
απνθηνύλ Οξγαληζκό, αιιά απνηεινύλ  αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ Τπνπξγείνπ θαη όρη ηνλ 
παξία ηεο δηνίθεζεο, όπωο ζπλέβαηλε έωο ηώξα.  

Τπεξεζίεο θαη ππάιιεινη,ηζόηηκα πιένλ, ζα ιεηηνπξγνύλ θαη ζα εμειίζζνληαη, είηε βξίζθνληαη 
ζην θέληξν, είηε ζηελ πεξηθέξεηα. 
 
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Δίλαη ππνρξέωζε καο λα επραξηζηήζνπκε ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία, ηα κέιε ηωλ 
επηηξνπώλ πνπ εξγάζηεθαλ ζθιεξά, ηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη όινπο εζάο πνπ 
αηαιάληεπηα ζηεξίμαηε ην ζωζηό θαη ην δίθαην, ηελ πξόνδν θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ θιάδνπ 
καο, θόληξα ζηηο θξαπγέο ηεο νπηζζνδξόκεζεο θαη ηεο δηάζπαζεο. 

Δίλαη θαζήθνλ καο λα απνηίζνπκε θόξν ηηκήο, ζηελ  κλήκε ηνπ Γηάλλε Παληή, πνπ 
νξακαηίζηεθε θαη πινπνίεζε ηνλ Οξγαληζκό, δηόηη γηα εκάο πνπ γλωξίδνπκε απνηέιεζε έξγν 
θαη παξαθαηαζήθε ηνπ. 

Έλα έξγν πνπ δηαζθάιηζε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ αύμεζε θαη ελνπνίεζε δνκέο, πνπ ηηο 
έθαλε ιεηηνπξγηθέο θαη ζύγρξνλεο, πνπ έδωζε βάζνο ζην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο 
εθπαίδεπζεο, πνπ έδωζε όξακα θαη πξννπηηθή ζε ππεξεζίεο θαη ππαιιήινπο. 
 
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Η ΠΟΤΠ ζα είλαη δίπια ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, είηε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 
είηε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ,  ζα παξαθνινπζεί όια ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
λένπ Οξγαληζκνύ, ζα δηαζθαιίζεη ηα δωηηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ζα ππεξαζπηζηεί ηελ 
ππεξεζηαθή θαη ππαιιειηθή ηνπο δηαδξνκή. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ, ζαο θαινύκε λα ζηεξίμεηε κε όιεο ζαο ηηο δπλάκεηο 
ηελ απξόζθνπηε  κεηάβαζε ππεξεζηώλ,  ππαιιήιωλ θαη αξκνδηνηήηωλ ζηα λέα δεδνκέλα, 
είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέωζή καο. 

Όινη καδί αο δώζνπκε ηνλ αγώλα κεηάβαζεο ζηε λέα επνρή γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο! 
 

Γηα ην Γ.. 
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