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ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΠΟΤΠ  ΜΕ ΣΗΝ κ. ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Ζ ΠΟΤΠ ζπλαληήζεθε ρζεο κε ηελ Τθππνπξγό θ. Εαραξάθε θαη ηε Γ. Γξακκαηέα  θ. 
Γθίθα.  

Ζ ζπλάληεζε,πνπ θηλήζεθε ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπο, έγηλε ζε πνιύ θαιό θιίκα θαη  
δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από κία ώξα, δίλνληαο καο  ηελ επθαηξία λα  ζέζνπκε αλαιπηηθά πνιιά 
από ηα δεηήκαηά καο. 

 ε ζέκαηα Οξγαληζκνύ είρακε ηελ επθαηξία λα ελεκεξώζνπκε ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία γηα 
ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο καο, θαηαδείμακε ηελ αλάγθε λα ζπζηαζεί επηηξνπή γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηνπο, γεγνλόο πνπ απνδέρηεθε ε Τθππνπξγόο, ε νπνία επηζήκαλε όηη κέρξη 
ζηηγκήο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίεο. Από ηε κεξηά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο έγηλε 
ζαθέο όηη νη ηπρόλ αιιαγέο ζα είλαη εληαγκέλεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ βειηίσζε 
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη δελ ζα αθνξνύλ ζε δνκηθέο αιιαγέο ηνπ πθηζηάκελνπ 
Οξγαληζκνύ. πλεπώο από ηε ζπλάληεζε δελ πξόθπςε δηάζεζε γηα αηθληδηαζηηθέο – αξλεηηθέο 
αιιαγέο, ελώ ηαπηόρξνλα δόζεθε ε δηαβεβαίσζε όηη νη ηπρόλ αιιαγέο ζα ηεζνύλ ζε δηάινγν. 

 Αλαδείμακε ηελ ππνζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηώλ καο θαη ζέζακε κεη’ επηηάζεσο ηελ 
αλαγθαηόηεηα νινθιήξσζεο ησλ εθθξεκώλ κεηαηάμεσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηνίθεζε. Εεηήζακε 
λα δνζεί άκεζα ε εληνιή ζηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ επαλεθθίλεζή ηνπο, επηζεκαίλνληαο 
ηελ ρξνλνβόξα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη σο ηελ νινθιήξσζε ηνπο.  Ζ Τθππνπξγόο 
απάληεζε όηη ζα ην δεη άκεζα  κε ηελ αξκόδηα Τπεξεζία. 

 Εεηήζακε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ζε 
Γηεύζπλζε, θαηά ην πξόηππν ηεο αληίζηνηρεο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ώζηε λα ππάξμεη 
θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθόηεξε δηεπζέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 
Τπαιιήισλ.   

  Δλεκεξώζακε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηα κηζζώκαηα θαη 
όιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο από ηηο  Πεξηθέξεηεο ζην 
Τπνπξγείν, ώζηε λα απνθηήζνπλ όιεο νη ππεξεζίεο καο απηόλνκνπο πξνϋπνινγηζκνύο θαη 
θαηαζέζακε ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Ζ Τθππνπξγόο είλαη ζεηηθή θαη καο ελεκέξσζε όηη ήδε έρεη 
θάλεη ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΝΠΔ θ. Αγνξαζηό. 

 Εεηήζακε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηηο επηθείκελεο θξίζεο ησλ 
Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο θαη ηελ αιιαγή ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, πνπ καο 
απνθιείεη από ηηο Γηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ Τπεξεζηώλ καο. Ζ Τθππνπξγόο καο 
ελεκέξσζε όηη ζηελ παξνύζα θάζε δελ ππάξρεη ν ρξόλνο δηαβνύιεπζεο δηόηη επίθεηηαη ζε ιίγεο 
κέξεο ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά απηό ζα 
γίλεη ζην επόκελν δηάζηεκα. 

 Θέζακε ζέκαηα επηκνξθώζεσλ ησλ  ππαιιήισλ, απινύζηεπζεο δηνηθεηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαη δεηήκαηα λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ππεξέηεζεο ζπλαδέιθσλ ζηηο ζρνιηθέο 
κνλάδεο, όπσο θαη ππεξέηεζεο ζπλαδέιθσλ ζηα ΚΔΤ θαη θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ ηνπο. 

  Γεληθά ε ζπδήηεζε θηλήζεθε ζε ζεηηθό θιίκα, κε δηάζεζε ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 
από ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία γηα ηελ επίιπζε ησλ πνιιώλ πξνβιεκάησλ ησλ ππεξεζηώλ καο θαη 
ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Γηα ην Γ.. 
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