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ΘΕΜΑ:  Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δηεπζύλζεσλ Εθπαίδεπζεο 
 

Κπξία Τπνπξγέ, Κπξία Τθππνπξγέ 

 Η ΠΟΤΠ ζαο ζέηεη μαλά, ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο απηόλνκσλ 

πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ηνπο δαπαλώλ. 

Με ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ covid-19 θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ  νη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, ηόζν ζηελ 

θαζαξηόηεηα θαη ζηηο απνιπκάλζεηο ησλ ρώξσλ ηνπο ( ζε θάπνηεο δελ έγηλαλ θαζόινπ), όζν θαη 

ζηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε απνιπκαληηθώλ θαη αληηζεπηηθώλ κέζσλ, θάλεθε κε ηνλ πην 

ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν ε έλδεηα θαη ε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ από ην νπνίν 

ιεηηνπξγνύλ όια απηά ηα ρξόληα νη Τπεξεζίεο καο. 

Τπεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο αιιά ηα θάζε ινγήο  

έμνδα ηνπο εμππεξεηνύληαη από ηηο Πεξηθέξεηεο, πνπ απνηεινύλ θνξείο άιινπ Τπνπξγείνπ 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο έρνπλ κείλεη σο ακαλάηη ζηηο αηξεηέο 

Πεξηθέξεηεο, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα επηζηξνθή ηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, κεηά ηελ 

επάλνδν ησλ Τπεξεζηώλ καο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο από ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ην 

2002. 

αο ππελζπκίδνπκε ηνλ αγώλα πνπ έδσζαλ, ελ κέζσ παλδεκίαο, ε ΠΟΤΠ θαη ηα 

Α/ζκηα σκαηεία καο, κε θαηαγγειίεο, κε έγγξαθα, κε ηειεθσλήκαηα, αθόκε θαη κε 

παξαζηάζεηο ζηνπο Πεξηθεξεηάξρεο όιεο ηεο ρώξαο, γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ θαη 

πξόζθνξσλ κέηξσλ ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο απνιύκαλζεο ησλ ρώξσλ ησλ 

Δηεπζύλζεσλ  Εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ Παλειιαδηθά, θαζώο θαη γηα ηελ δηάζεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέζσλ θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο, ώζηε λα ππάξμεη πξόιεςε θαη 

πεξηνξηζκόο ηεο επέθηαζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

αο έρνπκε ελεκεξώζεη θαη πξηλ ηελ παλδεκία γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Τπεξεζίεο καο, κε ην κείδνλ ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ 

ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο εξγαδόκαζηε, ηεο έιιεηςεο ηερληθώλ κέζσλ θαη αλαιώζηκσλ πιηθώλ πνπ 

ζπρλά θηάλεη ζηα όξηα ηεο κε εμππεξέηεζεο ζηνηρεησδώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ καο, 

ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο θαη έιιεηςεο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη θάζε είδνπο ηξερνπζώλ 

αλαγθώλ πνπ, πνιιέο θνξέο όρη κόλν δπζθνιεύνπλ, αιιά θαη ππνβαζκίδνπλ ηε πνηόηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 



Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξώζακε γηα ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ καο, νη νπνίεο 

ζε πνιιέο  πεξηπηώζεηο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε αθαηάιιεινπο θαη κε ιεηηνπξγηθνύο ρώξνπο, 

θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο, κε επζύλε ησλ αηξεηώλ Πεξηθεξεηώλ θαη ζπλήζσο κε 

κηζζώκαηα πνπ ζα δηθαηνινγνύζαλ άιιεο πξνδηαγξαθέο. 

πλέπεηα όισλ ησλ αλσηέξσ είλαη θαη ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Ν. 3850/2010, ζηηο 

Τπεξεζίεο καο, πνπ αθνξά ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη θαη πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. Δίλαη πξαγκαηηθά απαξάδεθην λα κελ 

ηεξνύληαη νη θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, λα κελ ππάξρεη ηερληθόο αζθαιείαο, λα κελ ππάξρεη 

ηαηξόο εξγαζίαο, θ.α.. Αιιά κήπσο ππάξρνπλ θαζαξίζηξηεο θαη ηόζα άιια; 

Είλαη μεθάζαξν, όηη ην αίηεκα καο απηό δελ απνηειεί κία ζπλδηθαιηζηηθή 

δηεθδίθεζε αιιά κία αδήξηηε αλάγθε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Δηεπζύλζεσλ 

Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο, γηα ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δπίζεο, ζαο ππελζπκίδνπκε θαη ηελ πάγηα  βνύιεζε ησλ Πεξηθεξεηαξρώλ όπσο 

απηή έρεη δηαηππσζεί ζηα έγγξαθα, 385/05-04-2017 ηεο ΔΝΠΔ θαη 20816/30-01-2017 ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνο ηνλ πξνθάηνρν ζαο Τπνπξγό θ. Γαβξόγινπ, γηα απαιιαγή ησλ 

Πεξηθεξεηώλ από ην πξόζζεην απηό δηνηθεηηθό βάξνο θαη ηελ επαλαθνξά  ηεο  αξκνδηόηεηαο 

ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  ζην θπζηθό ηεο ρώξν, δειαδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο! 

 Έηζη, είχαν προτείνει την ακόλουθη νομοθετική ρφθμιςη,  Προτεινόμενη διάταξη: 

«Από 1-4-2017 η ςτζγαςη των περιφερειακών υπηρεςιών του Υπουργείου Παιδείασ Έρευνασ 

και Θρηςκευμάτων  και με μίςθωςη ακινήτων, καθώσ και η αντιμετώπιςη των λειτουργικών 

δαπανών των υπηρεςιών αυτών,  αποτελοφν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείασ Έρευνασ 

και Θρηςκευμάτων και αςκοφνται  από αυτό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ εςωτερικήσ 

λειτουργίασ του. Από την ίδια ωσ άνω ημερομηνία, η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000, 

όπωσ αυτή ίςχυε,  καταργείται».  

Ήδε δεηήζακε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ από ηελ ΕΝΠΕ. 

θ. Τπνπξγέ, θ. Τθππνπξγέ,  

Η ΠΟΤΠ απαηηεί ηελ επίιπζε ηνπ κείδνλνο απηνύ πξνβιήκαηνο ηεο δηνίθεζεο 

θαη επειπηζηεί ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζαο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο παζνγέλεηαο απηήο, 

όπσο έγηλε ην δηάζηεκα απηό θαη κε άιιεο παζνγέλεηεο πνπ ηαιάληδαλ ην Δεκόζην θαη 

ηαιαηπσξνύζαλ ηηο  Τπεξεζίεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 

Γηα ην Γ.. 
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