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ΑΙΣΗΜΑ ΑΜΕΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

 
θ. Τπνπξγέ, 

θ. Τθππνπξγέ, 

 

Ζ ΠΟΤΠ ζηελ αξρή ηνπ λένπ έηνπο εύρεηαη κία Καιή θαη Γεκηνπξγηθή 
Υξνληά γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

Δπηθνηλσλνύκε  καδί ζαο δηόηη ζηελ έλαξμε ηεο  λέαο ρξνληάο θαη κεηά από 
ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο ηεο ζεηείαο ζαο ζην Τπνπξγείν δελ έρεη ιπζεί αιιά  νύηε έρεη 
δξνκνινγεζεί ε επίιπζε θαλελόο ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

ηηο επόκελεο εκέξεο έρεη πξνγξακκαηηζηεί  ε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο κέζσ 
ΑΔΠ γηα ηελ πξόζιεςε 5250 εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ νπνία 
θαινύληαη νη ρηιηάδεο ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί  πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο  
λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. 

Έηζη νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ζα επηβαξπλζνύλ κε έλα ηεξάζηην πξόζζεην 
όγθν εξγαζίαο από ηελ παξαιαβή, ηελ θαηαρώξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 120 πεξίπνπ ρηιηάδσλ αδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζα θιεζνύλ 
λα δηεθπεξαηώζνπλ ηνλ πξόζζεην απηό όγθν εξγαζίαο ελώ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 
ππνζηειέρσζεο θαη ζα έρνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε επηζθεςηκόηεηα εθαηνληάδσλ 
εθπαηδεπηηθώλ κε ό,ηη απηό ζεκαίλεη ηόζν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, όζν θαη 
γηα ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζώο πνιιέο ππεξεζίεο καο ζηεγάδνληαη ζε 
αθαηάιιεινπο ρώξνπο, κε έιιεηςε βαζηθώλ ππνδνκώλ. 

Δπίζεο νη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ζα έρνπλ κεγάιε επηβάξπλζε ησλ  
ηερληθώλ  κέζσλ ηνπο, όπσο ππνινγηζηώλ, εθηππσηώλ, θσηνηππηθώλ, θαζώο θαη 
ησλ αλαιώζηκσλ ηνπο όπσο ραξηί εθηππώζεσλ, ηόλεξ θ.ά, γηα ηηο ειιείςεηο ησλ 
νπνίσλ αιιά θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη, 
πεξηκέλνληαο ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ κεηαθνξά ηεο αξκνδηόηεηαο 
απνδεκίσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο από ηηο 
αηξεηέο Πεξηθέξεηεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ απηόλνκνη 
πξνϋπνινγηζκνί γηα ηηο  Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο. 

Δπειπηζηνύκε  όηη ην Τπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί απξόζθνπηα ε 
δηαδηθαζία, ρσξίο λα ππάξμνπλ εληάζεηο θαη ρσξίο λα δνθηκαζηνύλ ηα όξηα ησλ 
ππεξεζηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ, ζα ζέζεη έλα ξεαιηζηηθό ρξνλνδηάγξακκα, ζα 
ζπγθξνηήζεη ηηο θαηάιιειεο επηηξνπέο κε ηνλ αλαγθαίν θαη ηθαλό αξηζκό ππαιιήισλ 
ζε θάζε Γηεύζπλζε θιηκαθνύκελν αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ, ζα 
κεξηκλήζεη γηα ηνλ έγθαηξν θαζνξηζκό ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ησλ επηηξνπώλ 
θαη ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα κεηέρεη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, όπσο γίλεηαη  
ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο παξαιαβήο αηηήζεσλ εμεηάζεσλ αιιά θαη όπσο έγηλε ζε 
παιαηόηεξνπο δηαγσληζκνύο  ηνπ ΑΔΠ θαη ζα δηαζθαιίζεη  ηα θαηάιιεια 
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ππαιιήισλ 
πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ. 



 
Δπηπξόζζεηα, δεηάκε λα καο απνζαθελίζεηε ηηο πξνζέζεηο ζαο  γηα ηελ ηύρε 

ησλ εθθξεκώλ αηηήζεσλ κεηάηαμεο εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηνίθεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.1824/88, αιιά θαη  λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηνπο ςηζύξνπο πνπ αθνύγνληαη ζην 
Τπνπξγείν όηη δελ ζα ζπλαηλέζεηε ζε απνδέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηα νηθεία 
ππεξεζηαθά ηνπο ζπκβνύιηα  γηα λα κεηαηαρηνύλ ζηε δηνίθεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λόκνπ ηεο θηλεηηθόηεηαο, ε νπνία πινπνηείηαη ζηελ παξνύζα πεξίνδν. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε πσο πξνηίζεζηε λα 
ζηειερώζεηε ηηο Τπεξεζίεο καο; 

 

ηηο πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο καο, ε ΠΟΤΠ ζαο έζεζε κία ζεηξά από 
δεηήκαηα όπσο:  

- ηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεξαξρηθήο εμέιημεο ζηε ζέζε Γηεπζπληή 
Δθπαίδεπζεο ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ 

- Αλάγθε ηξνπνπνίεζεο Οξγαληζκνύ ΤΠΑΗΘ θαη πξνβιήκαηα Απηνηεινύο 
Σκήκαηνο Πξνζσπηθνύ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ 

- Αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ηνπ ΠΓ18/2018 
- Αλάγθε ζπκπεξίιεςεο όισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΤΠΑΗΘ ζην θεληξηθό 

ζρεδηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο 
- Αλάγθε απηόλνκσλ πξνϋπνινγηζκώλ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηα κηζζώκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο 
- Έγθαηξε απνδεκίσζε ππεξσξηώλ 2020 
- Αλάγθε δηεπθξηληζηηθήο ηξνπνινγίαο ώζηε λα ζπλερηζηεί, ρσξίο 

πξνβιήκαηα εξκελείαο ηνπ Π.Γ. 18/2018, ε ηνπνζέηεζε γξακκαηέσλ ζε 
ζρνιηθέο κνλάδεο 

γηα ηα νπνία  δελ ππήξμε θακία πξόνδνο. 

 

Σέινο ζαο ζέζακε κία ζεηξά από πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
επνπηεπόκελνη θνξείο ηνπ ΤΠΑΗΘ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ Οκνζπνλδία καο, όπσο ε  
Δζληθή Βηβιηνζήθε, νη Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο, ηα  Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, ε 
ηβηηαλίδεηνο ρνιή, ν ΔΟΠΠΔΠ, ν ΓΟΑΣΑΠ θ.ά, γηα ηνπο νπνίνπο δεηήζακε ηόζν 
εκείο όζν θαη νη ύιινγνη ηνπο λα ππάξμνπλ ζπλαληήζεηο καδί ζαο γηα λα 
ελεκεξσζείηε εθηελώο, αιιά δελ ππήξμε αληαπόθξηζε από εζάο. 

 

Γηα όια ηα παξαπάλσ δεηάκε άκεζε ζπλάληεζε καδί ζαο, δηόηη εθηόο από ηα 
θελά θαη ηα πξνβιήκαηα  ζηα ζρνιεία ππάξρνπλ ηα θελά θαη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 
θαη ζηηο ππεξεζίεο, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξμνπλ δξάζεηο θαη άκεζεο 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο.   

 

Γηα ην Γ.. 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
ΑΒΒΑ ΦΩΣΗΑΓΖ                                                                   ΓΗΩΡΓΟ ΠΔΓΚΑ 
 

 


