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Μαρούζη 19επηεκβρίοσ 2018 
Αρ. Πρωη.:  52 
   
                                                         Προς:  - Τποσργό Παηδείας 
                                                                        θ. Κώζηα Γαβρόγιοσ 
 Κοηλ.:  -  Τποσργό Γηοηθεηηθής Αλαζσγθρόηεζες 
                                                                        θ. ΜαρηιίδαΞελογηαλλαθοπούιοσ 
                                                                    -  Γραθείο Πρωζσποσργού 
                                                                    -  Γεληθό Γρακκαηέα ΤΠΠΔΘ 
                                                                    -  Δπηζεωρεηή Γεκόζηας Γηοίθεζες 
                                                                    -  ΑΓΔΓΤ    -  Μέιε κας 
 

Επηειηζκόο  θάζε δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξαθηηθήο  ζηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο 

Κε Τποςπγέ,  

Μεηά ηην τήθιζη ηος Ν.4547/2018 (Φ.Δ.Κ. Σεύσορ Α΄ 102/12-06-2018) 

«ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ», η ΠΟΤΠ είσε  καηαγγείλει: 

 

Α) ηον ζςνεσιζόμενο αποκλειζμό ηυν διοικηηικών ςπαλλήλυν ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και 

ειδικόηεπα ηυν διοικηηικών ςπαλλήλυν πος ςπηπεηούν ζηιρ Γιεςθύνζειρ Δκπαίδεςζηρ από ηιρ 

θέζειρ ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ, 

 

Β)  ηον αποκλειζμό μαρ από ηην αναπλήπυζη ηος άπθπος 33, όπος γίνεηαι θανεπή η  

απαξίυζη ηυν διοικηηικών ςπαλλήλυν μέζα ζηιρ ίδιερ ηιρ Τπηπεζίερ μαρ, διόηι εκηόρ από ηη 

θέζη ηος Γιεςθςνηή Δκπαίδεςζηρ, έσοςμε και ηον πποκληηικό αποκλειζμό μαρ από ηην 

αναπλήπυζη ηος, με ηην επιδεικηική αγνόηζη ηυν 4 Γιοικηηικών Πποφζηαμένυν για ηην 

αναπλήπυζη ηος Γιεςθςνηή Δκπαίδεςζηρ, η οποία αναηίθεηαι πεπιοπιζηικά ζηον 1 και 

μοναδικό εκπαιδεςηικό Πποφζηάμενο Σμήμαηορ ζε κάθε Γιεύθςνζη Δκπαίδεςζηρ, ηον 

Πποφζηάμενο Δκπαιδεςηικών Θεμάηυν. 

 

Έηζη, ζηηο 18-09-2018 κε ηελ ππ. αξηζκ. 20116/18-09-2018 απόθαζή ηνπ ν Πεξηθεξεηαθόο 

Δ/ληήο Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  ζηεξηδόκελνο ζηα αλωηέξω, όξηζε αλαπιεξωηή ηνπ 

Πξνϊζηακέλνπ Εθπαηδεπηηθώλ Θεκάηωλ θαη θαηά επέθηαζε θαη ηνπ Δηεπζπληή Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζπλάδειθν απνζπαζκέλν εθπαηδεπηηθό. 

 

Δειαδή έλαο απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο απνζπάηαη ξνπζθεηνινγηθά θαη κε 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ελδερνκέλωο θαη κόλν γηα κία ρξνληά, κπνξεί λα θαηαιήμεη λα αζθεί θαη 

θαζήθνληα Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο, παξαθάκπηνληαο όιε ηε  δηνηθεηηθή δνκή ηεο 

Υπεξεζίαο θαη, θπξίωο, ηνπο 4 άιινπο ππάξρνληεο Δηνηθεηηθνύο Πξνϊζηακέλνπο Τκεκάηωλ ηεο 

ίδηαο Δηεύζπλζεο. 

 

Αλ ην λνκνζέηεκα ζαο απηό δελ επηειίδεη  θάζε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη αλ δελ 

κεηαηξέπεη ηηο Υπεξεζίεο καο ζε ηξηηνθνζκηθέο, απαληήζηε καο ηη άιιν θάλεη! 

 

Σαο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα γηα έλα αθόκε γνλαηνγξάθεκά ζαο! 

 

Γηα ηο Γ.. 
 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
   ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ           ΔΛΔΝΗ  ΜΑΡΙΝΙΓΗ   


