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ΠΡΟ: Τπνπξγό Παηδείαο
θ. Κ. Γαβξόγινπ
Θέκα: «Νέν αίηεκα ζπλάληεζεο ηνπ Δ.. ηεο ΠΟΤΠ κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο»
Κύξηε Τπνπξγέ,
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, έρεη επαλεηιεκκέλωο
δεηήζεη ζπλάληεζε καδί ζαοθαη δελ
αληαπνθξηζήθαηε κέρξη θαη ζήκεξα.
Πξνθαλώο ηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο,νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη νη εθιεγκέλνη
εθπξόζωπνη ηνπο δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνηεξαηόηεηέο ζαο.
Πξνθαλώο αληαπνθξίλεζηε άκεζα κόλν όηαλ δεηάλε ζπλάληεζεκαδί ζαο νη
Οκνζπνλδίεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.
αο ζπκίδνπκε όκωο όηη απηέο ηηο εκέξεο νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη,
ππεξβάιινληαο εαπηόλ, δνπιεύνληαο αηειείωηεο ώξεο θαη καηαηώλνληαο ηηο άδεηεο
ηνπο, δηεθπεξαηώλνπλ ηηο θαινθαηξηλέο θαη θηιόδνμεοζαο ζηνρεύζεηο γηα ηελ επηινγή
θαη ηνπνζέηεζε ηωλ ζπληνληζηώλ εθπαίδεπζεοεληόο ιίγωλ εβδνκάδωλ, όηαλ ε
πξνεγνύκελε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο θξάηεζε πεξίπνπ έλα ρξόλν θαη
ρωξίο θακία ππεξωξηαθή ακνηβή, ε νπνία γηα αθόκε κία θνξά ράζεθε ζηελ
γξαθεηνθξαηία ηνπ Τπνπξγείνπ.
Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη εηνηκάδνπλ ηελ νκαιή έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο
ρξνληάο θαη κάιινλ ζην επόκελν δηάζηεκα νύηε νη ζπλάδειθνη καο, πνπ εμάληιεζαλ
ηηο αληνρέο ηνπο νύηε θαη εκείο πνπ εμαληιήζακε θάζε πεξηζώξην θαιήο πίζηεο ζα
είκαζηε ζπλεξγάζηκνη θαη ζα απαληήζνπκε ζηε απαμίωζή ζαο κε ηνλ δένληα ηξόπν.
Δδώ θαη έλα ρξόλν, από ηε πξνεγνύκελε ζπλάληεζή καο (29-08-2017), θαλέλα από
ηα αλνηρηά ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είρακε ζέζεη ππόςε ζαο, δελ έρεη
δηεπζεηεζεί, κε εμαίξεζε ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ αλ δελ ήηαλε κλεκνληαθή
ππνρξέσζε νύηε θαη απηόο κάιινλ ζα είρε πινπνηεζεί.
ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηώλ καο κε κόληκν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό,
εθθξεκνύλ εδώ θαη ρξόληα εθαηνληάδεο αηηήζεηο κεηάηαμεο γηα ηηο νπνίεο αθνινπζείηαη
παξειθπζηηθή πνιηηηθή ηόζν από εζάο όζν θαη από ηε δηνίθεζε, ελώ ζηα Παλεπηζηήκηα πνπ
απνηεινύλ θαη ην πεδίν ελαζρόιεζεο ζαο έγηλαλ ζε ρξόλν ξεθόξ θαη ρσξίο πξνζθόκκαηα.
Σελ ίδηα ζηηγκή εηνηκάδεηε ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ δηθνύ ζαο πειαηεηαθνύ θξάηνπο κε ηηο
ρηιηάδεο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηνίθεζε.
Δπίζεο γηα ην ηεξάζηην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο θαζαξηόηεηαο εηδηθά γηα ηηο
ππεξεζίεο καο ζηελ Αηηηθή, ε Πεξηθεξεηάξρεο θα Γνύξνπ αδπλαηεί λα ην επηιύζεη θαη εζείο
αδηαθνξείηε επηδεηθηηθά αλ θαη ζαο ην έρνπκε ζέζεη δεθάδεο θνξέο.
Δπίζεο, εθθξεκνύλ θαη κία ζεηξά πξνβιεκάησλ γηα ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο καο
γηα ηα νπνία είηε ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη, είηε ζαο έρνπκε αηηεζεί ζπλάληεζε γηα λα ζαο
ελεκεξώζνπκε θαη ηα νπνία αθόκε παξακέλνπλ άιπηα θαη αλαπάληεηα.
Σέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη κε ην λόκν 4547/2018, ζην κέξνο πνπ αθνξά ηελ επηινγή
δηεπζπληώλ εθπαίδεπζεο, εθηόο ηνπ κείδνλνο ζέκαηνο ηνπ αληηζπληαγκαηηθνύ καο
απνθιεηζκνύ από ηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληώλ ησλ ππεξεζηώλ καο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί
πξόζζεηα πξνβιήκαηα, όπσο ε αλαπιήξσζε γηα ηα νπνία ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη θαη πάιη
θσθεύζαηε.
Ζεηάκε άκεζε ζπλάληεζε καδί ζαο.
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