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

Ανδρέα Παπανδρέοσ 37, 151 80 ΜΑΡΟΤΙ Σηλ.- FAX: 210 - 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr 
 

                                                                                               Μαρούζι  06 -  05 -  2020 
                                                                                               Αρ. Πρφη.: 20 
 

Προς: - ΔΝΩΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 
Τπόυη Προέδροσ κοσ  A. Tζιηζικώζηα 
 

Κοιν.: - Τποσργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέφς 
- Τθσποσργό Παιδείας κ. . Εαταράκη                                    
- Μέλη μας 

 
ΘΕΜΑ: Προϋπολογιζμοί Διεσθύνζεων Εκπαίδεσζης 

 

Κπξίεο, Κύξηνη Πεξηθεξεηάξρεο  

 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σπιιόγσλ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ΠΟΣΥΠ) 

επηθνηλσλεί καδί ζαο γηα λα ζαο θνηλνπνηήζεη ην αίηεκά ηεο, πξνο ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, πνπ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία απηόλνκσλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ 

Δηεπζύλζεσλ  Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

παγίσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπο, από ην Υπνπξγείν καο θαη όρη από ηηο νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο όπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα. 

Εηδηθόηεξα, ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ζέζακε κε έγγξαθα θαη παξαζηάζεηο 

καο ζε αξθεηνύο από εζάο,  ην κείδνλ ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ 

ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο εξγαδόκαζηε, ηεο έιιεηςεο 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 δπζθνιεύεη, αιιά θαη ππνβαζκίδεη 

ηε πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Επίζεο, ζέζακε ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ καο, νη νπνίεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε αθαηάιιεινπο θαη κε ιεηηνπξγηθνύο ρώξνπο θαη 

ζπλήζσο κε κηζζώκαηα πνπ ζα δηθαηνινγνύζαλ άιιεο πξνδηαγξαθέο. 

Σαο επηζπλάπηνπκε ηα έγγξαθα,  385/05-04-2017 ηεο ΕΝ.Π.Ε. θαη 20816/30-

01-2017 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνο ηνλ Υπνπξγό θν Γαβξόγινπ κε ηα νπνία 

δεηνύζαηε ηελ  απαιιαγή ησλ Πεξηθεξεηώλ από ην πξόζζεην απηό δηνηθεηηθό βάξνο 

θαη ηελ επαλαθνξά  ηεο  αξκνδηόηεηαο ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο θάιπςεο ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ Δηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο  ζην θπζηθό ηεο ρώξν, δειαδή ην Υπνπξγείν Παηδείαο! 

            Γηα όια ηα αλσηέξσ δεηήζακε από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, νη πηζηώζεηο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα 

ηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο λα πηζηώλνληαη ζε απηόλνκνπο πξνϋπνινγηζκνύο πνπ 

ζα δηαρεηξίδνληαη θαη ζα πινπνηνύληαη από απηέο θαη δεηάκε από εζάο ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο ζαο, ε νπνία απνηειεί θαη ζέζε ηεο ΠΟΣΥΠ.  
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