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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΠΟΤΠ, καηαγγέλλει ηον Τποσργό Παιδείας κ. Γαβρόγλοσ για ηεν
προκλεηική αδιαθορία ποσ επιδεικνύει ζε όλα ηα δεηήμαηα ηες διοίκεζες ηες
εκπαίδεσζες.
Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαηε κε ζπγθξόηεζε εδώ θαη 3 κήλεο (από ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ) ησλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ (ΚΤΓΙΠ θαη ΠΤΓΙΠ), κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ππαιιήινπο.
Αιήζεηα, γηαηί δελ θξόληηζε λα ζπγθξνηεζνύλ θαη λα ιεηηνπξγνύλθαλνληθά ηα
ππεξεζηαθά καο ζπκβνύιηα,όπσο ζπλέβε κέζα ζε 20 κέξεο κε όια ηα ππεξεζηαθά
ζπκβνύιηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπγθξνηνύληαη κε δηθή ηνπ απόθαζε;
Η ζηειέρσζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ
επνπηεπόκελσλ θνξέσλ καο, θαίλεηαη πσο αθόκε κία ρξνληά,ζα γίλεη κε ηηο ρηιηάδεο
ξνπζθεηνινγηθέο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ, ηε ζηηγκή πνπ ιηκλάδνπλ εδώ θαη 3
ρξόληα εθαηνληάδεο αηηήζεηο κεηάηαμεο εθπαηδεπηηθώλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο.
Οη κόλεο κεηαηάμεηο πνπ πξνρώξεζαλ ζηε ζεηεία ηνπ είλαη νη κεηαηάμεηο
εθπαηδεπηηθώλ ζηα Παλεπηζηήκηα, γεγνλόο πνπ καδί κε ην κνλνδηάζηαην ελδηαθέξνλ
ηνπ,κέρξη ζηηγκήο,γηα ηα ΑΔΙ θαη ηα ΣΔΙ, καο νδήγεζε πξηλ κεξηθνύο κήλεο λα ηνλ
ραξαθηεξίζνπκε σο Τπνπξγό Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Δδώ θαη κήλεο εθθξεκεί ζην Γξαθείν ηνπ αίηεκα ηεο ΠΟΤΠ γηα ζπλάληεζε καδί
ηνπ, ε νπνία δελ είλαη δπλαηό λα πξαγκαηνπνηεζεί εμαηηίαο ηεο ζπρλήο απνπζίαο ηνπ
από ην Τπνπξγείν θαη ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, όπσο καο δειώλεηαη.
Δπίζεο «έιακςε» δηα ηεο απνπζίαο ηνπ θαη από ην ζπλέδξην ηεο ΠΟΤΠ ζηελ
Αζήλα ζηηο 10 & 11 Μαΐνπ, θαζώο ζεώξεζε πεξηηηό λα νξίζεη έζησ θάπνηνλ
ζπλεξγάηε ηνπ σο εθπξόζσπό ηνπ, αθνύ ν ίδηνο απνπζίαδε ζε πεξηνδεία.
Σελ ίδηα ζηηγκή κηα ζεηξά ελεξγεηώλ ή παξαιείςεώλ ηνπ, θαηαδεηθλύεηηελ
απαμησηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
πγθεθξηκέλα, κε ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο
ππνγξαθήο (ΦΔΚ867/12-03-2018) κεηά ην λέν Οξγαληζκό, μέραζε λα ζπκπεξηιάβεη
ζην δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο, όινπο ηνπο δηνηθεηηθνύο
Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ θαη κέρξη ζήκεξα δελ δηόξζσζε ηελ
αβιεςία.
Με ην πξνο ςήθηζε λνκνζρέδην«Αλαδηνξγάλσζε ησλ Γνκώλ Τπνζηήξημεο ηεο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαοΔθπ/ζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζηεξεί πάιη ην δηθαίσκα ηεο ηζόηηκεο

ζπκκεηνρήο ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο δηνίθεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο, γεγνλόο πνπ καδί κε ηνλ πξνθιεηηθό παξαγθσληζκό ησλ 4 δηνηθεηηθώλ
πξντζηακέλσλόζνλ αθνξάζηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ηελ νπνία
αλαζέηεη ζηνλ έλα θαη κνλαδηθό εθπαηδεπηηθό πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο Γ/λζεο,
θαλεξώλνπλ ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ θιάδνπ καο κέζα ζηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο καο.
Σαπηόρξνλα, από ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ εδώ θαη 3 κήλεο θαη κε
ιαλζαζκέλε πάιη εξκελεία από ηε δηνίθεζε, παξακέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα νη
ηνπνζεηήζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζε επίπεδν λνκνύ,
ρσξίο λα δηαθαίλεηαη ε άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάπνηε ζα ιπζεί θαη απηό!
Σέινο κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο καο,
έρνπλ βαιηώζεη θαη αληηκεησπίδνληαη κε αδηαθνξία.
Όια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη πνιιά αθόκε πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία, ζηε
ζηέγαζε,ζηελ αζθάιεηα, ζηελ θαζαξηόηεηα θ.ά., ησλ ππεξεζηώλ καο,ζα αλαδείμνπκε
ζην επόκελν δηάζηεκα, κε αλαιπηηθά ζηνηρεία, ελεκεξώλνληαο ηα θόκκαηα κε
ππόκλεκα, αιιά θαη ηελ επηηξνπή κνξθσηηθώλ ππνζέζεσλ κε ηελ παξνπζία καο ζηε
ζπδήηεζε ηνπ πξνο ςήθηζε λνκνζρεδίνπ.
Με όια ηα παξαπάλσ, θάζε πεξηζώξην θαιήο ζέιεζεο, ππνκνλήο θαη δηάζεζεο
ηεο ΠΟΤΠ γηα δηάινγν θαη ζπλελλόεζε, εμαληιείηαη.
Η επζύλε βαξαίλεη απνθιεηζηηθά πιένλ ηνλ Τπνπξγό.
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