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Κύξηνη Πεξηθεξεηάξρεο
Με ην Π.Γ. 161/2000 κεηαβηβάζηεθαλ ζηηο ηέσο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
θαη λπλ Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
πνπ αθνξνύζαλ, κεηαμύ άιισλ, ζηε ζηέγαζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ
ΤΠΑΗΘ, θαη ζηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο, θαζώο θαη
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. ύκθσλα δε
κε πιείζηεο γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΝΚ ζηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 161/2000 εληάζζνληαη όιεο νη
δαπάλεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο όπσο ηειεθσληθά θαη ηαρπδξνκηθά ηέιε,
θσηηζκόο,

ύδξεπζε,

θαζαξηζκόο,

εθηππώζεηο,

εθδόζεηο,

κεηαθνξέο πιηθώλ,

πξνκήζεηεο θ.ιπ..
Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνιιέο θνξέο
ζην παξειζόλ επηθνηλώλεζε καδί ζαο γηα λαθαηαγγείιεη ηελ αδηαθνξία θαη αδπλακία
πνπ επηδεηθλύεηαη δηαρξνληθά από ηηο Τπεξεζίεο ζαο αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ καο, ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αηξεηώλ
Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο.
ηελ παξνύζα ζπγθπξία όκσο, είκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ζαο
θαηαγγείινπκε γηα ηελαλεπίηξεπηε αδηαθνξία θαη αδπλακία πνπ επηδεηθλύεηεζηελ
εθαξκνγή

ησλ

κέηξσλ

πξόζιεςεο

θαη

πεξηνξηζκνύ

ηεο

επέθηαζεο

ηνπ

θνξσλντνύcovid-19, κε ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ θαη πξόζθνξσλ κέηξσλ ηεο
θαζαξηόηεηαο θαη ηεο απνιύκαλζεο ησλ ρώξσλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη

Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο

πνπ

ιεηηνπξγνύλ

Παλειιαδηθά

ζε

όιεο

ηηο

πξσηεύνπζεο ησλ Ννκώλ, θαζώο θαη ζηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ
θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεοπαξά ηελ επειημία πνπ παξέρεη ην λέν λνκνζεηηθό
πιαίζην.
αο επηζεκαίλνπκε όηη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο, αθόκε θαη κέρξη
ζήκεξα,120.000εθπαηδεπηηθνί

έρνπλ επηζθεθζεί

ηηο

Τπεξεζίεο

καο

γηα

ηελ

απηνπξόζσπε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κόληκνπ δηνξηζκνύ ηνπο γηα ηέζζεξηο
(4) πξνθεξύμεηο ηνπ ΑΔΠ, επηβαξύλνληαο ηνπο ρώξνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο.
αο θαινύκε άκεζα λα ιάβεηε ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο θαη κε βάζε ηηο
Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί, λα ππάξμεη ε απαξαίηεηε
κέξηκλα γηα ηα αλσηέξσ ζηηο Τπεξεζίεο καο.
αο θαινύκε αλ εζείο αδπλαηείηε θαη κε βάζε πάιη ηηο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί λα απεπζπλζείηε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαθύγνπκε ζηνπο θαηά
ηόπνπο αξκόδηνπο εηζαγγειείο θαη λα δεηήζνπκε ηελ ζπλδξνκή ηνπο γηα θάζε
παξάιεηςή ζαο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπνύκε.
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