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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ
Ο ΑΓΩΝΑ ΣΩΡΑ ΔΘΟΡΘΖΕΣΑΘ
Η Οκνζπνλδία καο κε έθπιεμε παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλόκελα ζην ρώξν ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, όπνπ ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ (Π.Γ.
18/2018) θαη ρωξίο λα ππάξμεη δεκόζηα δηαβνύιεπζε ή ζπδήηεζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο, ε
πνιηηηθή εγεζία πξνρωξάεη κε ην λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΠΔΘ ¨Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ, Ιόλην
Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ ζε δνκηθέο αιιαγέο κε ην ζπάζηκν ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε δύν ρωξηζηέο Γξακκαηείεο.
ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε καζαίλνπκεηελαλαγθαηόηεηα δηάζπαζεο:
«κε ηελ νινθιήξωζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ην Μάην ηνπ 2018 θξίλεηαη ωο απαξαίηεην
επόκελν βήκα, ε δηάζπαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε
Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ώζηε ε πξώηε
λα απνηειέζεη ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ηωλ νξηδόληηωλ νιηζηηθώλ πνιηηηθώλ», δειαδή κε απιά
ειιεληθά όπωο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην λόκνπ άξζξν 32 :
1. Μία (1) ζέζε Γεληθνύ /Σνκεαθνύ Γξακκαηέα θαη ζην γξαθείν ηνπ:
Γύν (2) ζέζεηο εηδηθώλ ζπκβνύιωλ,
Γύν (2) ζέζεηο εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ,
Δπηά (7) ζέζεηο εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζωπηθνύ,
Γύν (2) ζέζεηο δηνηθεηηθώλ ππαιιήιωλ, επίζεο
2. Η πιήξωζε ηωλ ζέζεωλ ηωλ ππεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο
γίλεηαη κε κεηάηαμε ή απόζπαζε πξνζωπηθνύ …. καηά παπέκκλιζη ηων
διαηάξεων για ηο ΕΚ (Ν. 4440/2016, Α΄ 124) και κάθε ανηίθεηηρ γενικήρ ή
ειδικήρ διάηαξηρ, με κοινή απόθαζη ηος Τποςπγού Παιδείαρ και ηος καηά
πεπίπηωζη απμοδίος Τποςπγού»,
δειαδή λα θάλνπκε κία Γξακκαηεία ζην Τπνπξγείν πνπ ζα ρεηξίδεηαη ζέκαηα ηεο Νέαο
Γεληάο κε θνκκαηηθά καο ζηειέρε θαη θνκκαηηθό πξνζωπηθό, γηα λα γίλεηαη εθ ηνπ
αζθαινύοθαη ε απαξαίηεηε θνκκαηηθή δνπιεηά.
Καινύκε ηνλ Τπνπξγό λα απνζύξεη ηηο ζρεηηθέοδηαηάμεηο πνπ πξνζβάινπλ ηε
Γεκόζηα Γηνίθεζεθαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο κίαο άιιεο πνιηηηθήο γηα ηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο Νέαο Γεληάο.
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