
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 
                                            Π.Ο..Τ.Π. 

     Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, 151 80 ΜΑΡΟΤΙ Σει.- FAX: 210 - 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr 
 
 

                                                                        Μαξνύζη 10  Ιαλνπαξίνπ 2019 
                                                                                                    Αξ. Πξση.:  01 
   
                                                         Πξνο:  - Τπνπξγό Παηδείαο 
                                                                        θ. Κώζηα Γαβξόγινπ 
                                                         Κνηλ.:  -  Τπνπξγό Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
                                                                        θ. Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ 
                                                                     -  Γεληθό Γξακκαηέα ΤΠΠΔΘ 
                                                                     -  Κόκκαηα Βνπιήο (πιελ Υ.Α.) 
                                                                     -  ΑΓΔΓΤ   -   Μέιε καο 

 

Μλεκείν αληηδεκνθξαηηθήο δηάηαμεο 

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «πλέξγεηεο Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ, Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ, 

Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαιίαο µε ηα Σ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, Παιιεµληαθό 

Σαµείν θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ έρεη ζπδεηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθώλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαη ζα ςεθηζηεί ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 2019, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 51 πνπ αθνξά ζηε ζύλζεζε ηνπ  Γ.. ηεο ηβηηαληδείνπ ρνιήο ππάξρεη δηάηαμε 

πξσηνθαλήο γηα όιν ην Γεκόζην  θαη άθξσο αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηδενληνινγηθή, 

ζπγθεθξηκέλα: 

Με ηελ δηάηαμε απηή νξίδεηαη ζην Γ.. ηεο ρνιήο ¨ ζη) έλαο (1) θνηλόο 

εθπξόζσπνο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ (κόληκσλ θαη 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ) ηεο ρνιήο πνπ εθιέγεηαη κε άκεζε, 

θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία από ηνπο αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνύο ηεο ρνιήο. 

Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο¨, 

δειαδή νξίδεηαη εθπξόζσπνο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο όκσο ζα εθιέγεηαη 

κόλνλ από κία θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. 

Έηζη ζα ππάξρεη έλαο θνηλόο εθπξόζσπνο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ν νπνίνο όκσο ζα εθιέγεηαη κόλνλ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ρνιήο, ρσξίο νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηεο ηβηηαληδείνπ λα  

έρνπλ ην δηθαίσκα νύηε ηνπ εθιέγεηλ, νύηε ηνπ εθιέγεζζαη! 

Πξαγκαηηθά αλ ε δηάηαμε απηή δελ απνηειεί αβιεςία ηνπ λνκνζέηε, ζα 

απνηειεί κλεκείν αληηδεκνθξαηηθήο θαη αληηδενληνινγηθήο δηάηαμεο, όκνηα ηεο 

νπνίαο δελ εθαξκόδεηαη πνπζελά ζε όιν ην Δεκόζην. 

Απαηηνύκε λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα ε δηάηαμε  θαη λα ππάξρεη εθπξόζσπνο 

θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ή αλ ππάξρεη ηειηθά έλαο θνηλόο εθπξόζσπνο 

λα έρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη ην δεκνθξαηηθό θαη ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

  
         Γηα ην Γ.. 
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