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ΝΕΟ ΑΙΣΗΜΑ ΑΜΕΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

Κε Τπνπξγέ, 

 

Παξά ηα επαλαιακβαλόκελα αηηήκαηά καο γηα ζπλάληεζε καδί ζαο, δελ έρεηε νξίζεη έσο 

ζήκεξα εκεξνκελία, παξά ηελ δέζκεπζε ζαο γηα δηάινγν θαη επηθνηλσλία κε ηελ ΠΟΤΠ. 

ας καλούμε λοιπόν, άμεζα να ορίζεηε ημερομηνία ζσνάνηηζης, δηόηη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη γηα ηελδηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηόζν από ηελ εθαξκνγή ηνπ Οξγαληζκνύ, Π.Γ 18/2018, 

όζν θαη  από ηε λνκνζεηηθή ζαο πξσηνβνπιία κε ην  ζρέδην λόκνπ ¨Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨, είλαη κεγάια 

θαη επείγνληα. 

 

Ειδικόηερα, ο αποκλειζμός για ακόμημία θορά ηων  διοικηηικών σπαλλήλων από ηις 

θέζεις εσθύνης ηων ίδιων ηων σπηρεζιών ηοσς και η ζηελέτωζη ηων διοικηηικών θέζεων 

εσθύνης (Περιθερειακών Δ/νηών& Δ/νηών Εκπαίδεσζης) αποκλειζηικά με εκπαιδεσηικούς, 

ποσ γίνεηαι καηά παρέκκλιζη ηης νομοθεζίας ποσ ιζτύει για όλο ηο δημόζιο, δεν θα μείνοσν  

αναπάνηηηα από ηην ΠΟΤΠ. 

Ήδε κεηά ηε δηθαζηηθή πξνζθπγή γηα ηνλ απνθιεηζκό καο από ηηο ζέζεηο επζύλεο ησλ 

δνκώλ ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ/ληέο ΙΔΚ, Τπ/ληέοθ.ά), ε νπνία δηθάζηεθε, κεηά από ζσξεία 

αλαβνιώλ κε ππαηηηόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ,  ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018 θαη ηελ 

απόθαζε πνπ αλακέλνπκε, ζα επέιζεη ε πξώηε δηθαίσζε καο, ε νπνία ζα είλαη θαη ν πξνάγγεινο ηεο 

ηύρεο πνπ ζα έρεη θαη απηό ην λνκνζέηεκα ζαο θαη ν λένο απνθιεηζκόο καο. 

Δθηόο όκσο από ην κείδνλ απηό ζέκα, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Οξγαληζκνύ, όπσο νη νξγαληθέο ηνπνζεηήζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε αληζόηηκε 

θαηαλνκή ππαιιήισλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, ε ζηέξεζε δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ λέσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ, ε αλαπιήξσζε ησλ Γ/ληώλ Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρεδίνπ 

λόκνπ, θ.ά, πνπ πξέπεη λα ηα ζέζνπκε ππόςε ζαο θαη λα καο απαληήζεηε επίζεκα θαη 

νινθιεξσκέλα. 

 

Σέινο, εθηόο από ηα πξνβιήκαηα ησλ ππεξεζηώλ καο, ππάξρνπλ πνιιά θαη επείγνληα 

δεηήκαηα γηα πνιινύο από ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ ΤΠΠΔΘ, πνπ είλαη κέιε ηεο ΠΟΤΠ 

θαη κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα αζρνιεζείηε πξνζσπηθά, ζην πιαίζην ησλ επαθώλ πνπ είρακε 

εγθαηληάζεη ην 2017, κε ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είραηε κε πνιιά δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ θνξέσλ, 

γεγνλόο πνπ επέιπζε πνιιά πξνβιήκαηα. 

Δηδηθόηεξα επαλεξρόκαζηε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ,  ηα νπνία 

ν αξκόδηνο Τθππνπξγόο, παξέρνληαο θνκκαηηθή-πνιηηηθή θάιπςε ζηελ θα Γηαλλαθνπνύινπ, όρη 

κόλνλ δελ ηα επέιπζε αιιά ηα όμπλε πεξαηηέξσ, δηόηη ε  θα Γηεπζύληξηα  έρνληαο ηελ θνκκαηηθή – 

πνιηηηθή θάιπςή ηνπ, έρεη εθθύγεη από ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ηε ζνβαξόηεηα θαη ην λόκν, γεγνλόο 

πνπ ζα ην απαληήζνπκε ηηο επόκελεο εκέξεο λνκηθά,  αιιά θαη ζπλδηθαιηζηηθά. 

 



Κε Τπνπξγέ, 

 

Η ΠΟΤΠ, όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα επέδεημε δηάζεζε ζπλελλόεζεο θαη δηαιόγνπ 

γηα όια ηα δεηήκαηα θαη ηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ, αλαζηέιινληαο αθόκε θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε καο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017, γηα λα κπνξέζνπκε ζε ζεηηθό θιίκα λα 

δξνκνινγήζνπκε θαη λα επηιύζνπκε πνιιά πξνβιήκαηα. 

Αληηιακβάλεζηε όκσο, όηη νξηζκέλα ζέκαηα, όπσο ν ζπλερηδόκελνο αληηζπληαγκαηηθόο θαη 

αληηδενληνινγηθόο απνθιεηζκόο καο από ηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο δηνίθεζεο, απνηεινύλ θεθαιαηώδε 

δεηήκαηα γηα ηνλ θιάδν καο, πνπ όρη κόλνλ ηνλ θηλεηνπνηνύλ, αιιά ηνλ εμνξγίδνπλ θαη ηνλ  

πεηζκώλνπλ. 

Δπεηδή ην επόκελν δηάζηεκα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα όιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ (ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο, επηινγέο, εμεηάζεηο) αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιήμε ηεο 

ηξέρνπζαο , αιιά θαη ηελ νκαιή έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί από 

όινπο καο ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ θαη ε βέιηηζηε πξνζπάζεηα ησλ εξγαδόκελσλ. 

Έηζη ν θαζέλαο καο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ηηο επόκελεο κέξεο κε ηε ζηάζε ηνπ θαη ην 

δηάινγν, ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ. 

Πεξηκέλνπκε ινηπόλ θαη ηηο δηθέο ζαο πξσηνβνπιίεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

Γηα ην Γ.. 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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