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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
9 Απριλίου 2019  έως  09 Μαΐου 2022 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στις αρχαιρεσίες του  34ου 
Συνεδρίου μας, τον Απρίλιο του 2019. 
Στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε εκτός από την κυβερνητική αλλαγή που είχαμε 
τον Ιούνιο του 2019, η χώρα μας όπως και όλη η ανθρωπότητα, βρέθηκε αντιμέτωπη 
με την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έφερε σημαντικές αλλαγές στην εργασία, 
στην υγεία, στην παιδεία, στην καθημερινότητα μας και πολλές φορές στα ατομικά και 
συλλογικά μας δικαιώματα, με τον περιορισμό τους. 
Με τον διαφαινόμενο περιορισμό της πανδημίας, η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά 
σε έναν πόλεμο και μάλιστα σε ευρωπαϊκό έδαφος, ο οποίος  επιφέρει ήδη αλλαγές 
στην παγκόσμια οικονομία, στην διεθνή ενεργειακή πολιτική και πιθανόν και στα 
σύνορα χωρών. Η απειλή της συνέχισης του πολέμου με ότι αυτό συνεπάγεται σε 
ανθρώπινες ζωές και η απειλή που επισείετε για χρήση πυρηνικών όπλων κάνει το 
μέλλον της Ευρώπης και της ανθρωπότητας εξόχως ανησυχητικό. 

Στην χώρα μας, μετά από 10 χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια πανδημίας και 
σήμερα μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, των υπέρογκων αυξήσεων σε όλα τα είδη 
πρώτης ανάγκης και της αισχροκέρδειας των επιτήδειων, οι εργαζόμενοι του Δημόσιου 
και του Ιδιωτικού Τομέα, βρίσκονται πάλι στο περιθώριο με μισθούς και παροχές οι 
οποίες δεν μπορούν πλέον να καλύψουν την αξιοπρεπή διαβίωση πολλών 
οικογενειών.    
Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, στην επίθεση που δεχόμαστε στα 
εισοδήματα μας τα οποία βαίνουν συνεχώς μειούμενα, θα πρέπει να προσθέσουμε και 
την επίθεση που δεχόμαστε σε μία σειρά από δημοκρατικά κεκτημένα δικαιώματα μας, 
όπως η απρόσκοπτη συμμετοχή μας στις Γενικές Συνελεύσεις, ο περιορισμός του 
δικαιώματος μας στην απεργία, η προσπάθεια ελέγχου των συνδικάτων, κ.ά., τα οποία 
αντιμετωπίζονται εχθρικά από την παρούσα Κυβέρνηση και την πολιτική της. 
Τα μνημονιακά αδιέξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν, να περιορίζουν όλες τις δημόσιες 
δομές, και να συρρικνώνουν τα εισοδήματα των πολιτών, οδηγώντας μεγάλα τμήματα 
της κοινωνίας και μάλιστα τα πιο ευάλωτα, στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κλήθηκε μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές κλίμα να 
αναπτύξει δράσεις και να βρει λύσεις. 
 

Από τις εργασίες του 34ου  Συνεδρίου μας και την εκλογή του νέου της 
Προεδρείου στις 22-04-2019,  η Ομοσπονδία ασχολήθηκε με όλα τα θέματα και τα 
προβλήματα του κλάδου μας, αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα 
μέλη που είναι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΙΘ. 
  



Μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού μας τον Φεβρουάριο του 2018 
η ΠΟΣΥΠ ασχολήθηκε επισταμένα με το άλλο μεγάλο ζήτημα του κλάδου μας, 
αυτό της στελέχωσης των  Υπηρεσιών μας.  

 
Συγκεκριμένα αυτή την τριετία είχαμε: 

- τον 6ο /2019 την μετάταξη 70 εκπαιδευτικών με τον Ν.1824/88, 
- τον 8ο/2019 την μετάταξη 10 υπαλλήλων από την ΕΛΒΟ, 
- τον 8ο /2019 την μετάταξη 6 υπαλλήλων από την ΕΒΖ, 
- τον 9ο/2019 τον διορισμό 10 υπαλλήλων ΔΕ της 8Κ/2008, 
- κινητικότητα 2019 μετάταξη 270 υπαλλήλων, 
- κινητικότητα 2020 μετάταξη 88 υπαλλήλων, 
- κινητικότητα 2020 μετάταξη 5 υπαλλήλων (ΔΟΑΤΑΠ), 
- προγραμματισμός προσλήψεων 2020 57 υπαλλήλων (3Κ/2022),  
- προγραμματισμός προσλήψεων 2021 23 υπαλλήλων (3Κ/2022), 
- κινητικότητα 2021(Α κύκλος) μετάταξη 4 υπαλλήλων (ΓΑΚ), 
- κινητικότητα 2021 (Α & Β κύκλος) μετάταξη 94 υπαλλήλων, 
- τον 4ο/2021 προσλήψεις 9 υπαλλήλων στον ΔΟΑΤΑΠ (4Κ/2021), 
- τον 7ο /2021 την μετάταξη 174 εκπαιδευτικών με τον Ν.1824/88 ,           
- τον 9ο/2021 διορισμός 24 διακριθέντων αθλητών. 
- τον 12ο /2021 μετάταξη 10 εκπαιδευτικών με τον Ν. 1824/88(ΔΙΕΚ), 
- προγραμματισμός προσλήψεων 2022 23 υπαλλήλων,             
- κινητικότητα 2022 θέσεις προς μετάταξη 1005 υπαλλήλων, 
Επίσης,  
- τον 4ο/2021 είχαμε την κατανομή των 71 οργανικών θέσεων στα ΚΕΣΥ 
- τον 6ο/2021 είχαμε την σύσταση 26 νέων οργανικών θέσεων ΔΕ στα ΚΕΔΑΣΥ 
- τον 8ο/2021 είχαμε την μεταφορά 178 οργανικών θέσεων Πληροφορικής των 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
 

Ένας μεγάλος σταθμός στην τριετία αυτή είναι η ψήφιση του  
Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254, Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης …και άλλες διατάξεις», η οποία αποτελεί μία 
μέρα ορόσημο για τον κλάδο μας, αλλά και μία μέρα δικαίωσης όλων των 
προσπαθειών και των αγώνων μας, ώστε το δίκαιο αίτημα μας, για την ισότιμη 
συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης των δομών της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να γίνει πράξη και να διευρυνθεί επί των 
ημερών μας, μετά από τον αναιτιολόγητο πολυετή αποκλεισμό μας. Συγκεκριμένα οι 
διοικητικοί υπάλληλοι  αποκτούν πλέον το δικαίωμα να Προΐστανται είτε ως Διευθυντές 
στα ΔΙΕΚ κα στις ΕΣΚ, είτε ως Συντονιστές ή Υπεύθυνοι (Τάξη Μαθητείας) στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
 

Το ΔΣ της ΠΟΣΥΠ την τριετία που πέρασε είχε μία σειρά συναντήσεων 
και επαφών με την Πολιτική Ηγεσία ώστε να μπορέσει να προωθήσει τα 
αιτήματα του κλάδου μας ή ακόμη και να πείσει για τα αυτονόητα,  έτσι 
συναντήθηκε:  
- με την Υπουργό Παιδείας στις 29-08-2019, παρουσία του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη 
και της Γ. Γραμματέως κ. Γκίκα, το ΔΣ 
- με την Υφυπουργό κ. Ζαχαράκη στις 05-11-2019, παρουσία της Γ. Γραμματέως κ. 
Γκίκα, το ΔΣ, 
- με την Υπουργό Παιδείας στις 29-01-2020, παρουσία της Γ. Γραμματέως κ. Γκίκα, το 
ΔΣ, 
- με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη στις 09-03-2020, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ 
- με τον Γ. Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης κ. Βούτσινο, στις 16-07-2020, το ΔΣ,  
- με την Υπουργό Παιδείας στις 09-09-2020, παρουσία της Γ. Γραμματέως κ. Γκίκα, το 
ΔΣ,  



- με την Υπουργό Παιδείας και τον Γ. Γραμματέα κ. Βούτσινο στις 03-12-2020, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ, 
- με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντά, στις 13-01-2021 ο 
Πρόεδρος και η Αν. Γ. Γραμματέας της ΠΟΣΥΠ, 
- με τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση στις 27-05-2021, ο Πρόεδρος και η Αν. Γ. 
Γραμματέας της ΠΟΣΥΠ, 
- με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή στις 03-06-2021, παρουσία του Γ. Γραμματέα 
κ. Κόπτση, το ΔΣ,  
- με την Υπουργό Παιδείας στις 15-07-2021, ο Πρόεδρος και η Αν. Γ. Γραμματέας της 
ΠΟΣΥΠ,  
- με τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση στις 10/08/2021, ο Πρόεδρος και η Γ. Γραμματέας της 
ΠΟΣΥΠ, 
- με τον Γ. Γραμματέα ΕΣΠΑ Κ. Σκάλκο στις 07-10-2021, το ΔΣ,  
- με τον Αν Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη στις 27-10-2021, το ΔΣ, 
- με τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση στις 10-12-2021, ο Πρόεδρος και η Γ. Γραμματέας 
της ΠΟΣΥΠ, 
- με  τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση στις 19-01-2022, η Γ. Γραμματέας της ΠΟΣΥΠ 
- με τον Γ. Γραμματέα κ. Κόπτση στις 29-04-2022, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ 
 
Επίσης,  
- με τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ κ. Τζιτζικώστα στις 03-06-2020 
- με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη στις 24-07-2020 
- στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στις 14-12-2020, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ 
ανέπτυξε τις θέσεις του κλάδου μας για το σ/ν της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
 
 

Η Ομοσπονδία μας με μία σειρά εγγράφων και παρεμβάσεων της, 
υπερασπίστηκε τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας, ανέδειξε τα προβλήματα 
των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους και πίεσε για την εξεύρεση λύσεων, 
πολλές φορές δε δεν δίστασε να καταγγείλει πολιτικές και πρακτικές οι οποίες 
είτε αντίκεινται στην νομιμότητα, είτε στα ζωτικά συμφέροντα των μελών μας, 
αλλά και συμμετείχε στις δράσεις της ΑΔΕΔΥ: 
 
- Στις 10- 06- 2019 εκδίδει Δελτίου Τύπου υπερασπιζόμενη τις 70 μετατάξεις 
εκπαιδευτικών στην Διοίκηση οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί προεκλογικές και 
ρουσφετολογικές, 
- Στις 24-07-2019 δημοσιοποιεί το σοβαρότατο πρόβλημα υγείας συναδέλφου και 
ζητάει βοήθεια ώστε να βρεθεί συμβατός εθελοντής  δότης ήπατος, 
- Στις 28-08-2019 καλεί τα Α/θμια Σωματεία της ΠΟΣΥΠ σε κοινή σύσκεψη για να 
εκθέσουν τα προβλήματα τους, 
- Στις 01-09-2019 καλεί τα μέλη της και συμμετέχει στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, 
- Στις 10-09-2019 στέλνει έγγραφο στις Υπηρεσίες για την λαχειοφόρο αγορά της 
Ομοσπονδίας, ώστε να στηριχθεί οικονομικά η ΠΟΣΥΠ, 
- Στις 19-09-2019 στέλνει έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με το οποίο ζητάει την 
μετάθεση της ημερομηνίας οριστικοποίησης της 1ης μισθοδοσίας των αναπληρωτών 
ΕΣΠΑ, 
- Στις 20-09-2019 γνωστοποιεί τις ειδικές τιμές του Πλανητάριου του Ιδρύματος 
Ευγενίδου που διασφάλισε η ΠΟΣΥΠ για τα μέλη της,   
- Στις 24-09-2019 συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, 
- Στις 10-10-2019 ευχαριστεί τον Βουλευτή κ. Μπάρκα για την ερώτηση του που 
αφορά στην αδικαιολόγητη υποστελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 
- Στις 03-11-2019 καταθέτει υπόμνημα προς τον Γ. Γραμματέα της Δια Βίου Μάθησης 
κ. Βούτσινο, σχετικό με το αίτημα διεκδίκησης των θέσεων ευθύνης στα ΔΙΕΚ από 
τους διοικητικούς υπαλλήλους,   



- Στις 24-11-2019 εκδίδει ψήφισμα συμπαράστασης στον συνάδελφο εκπαιδευτικό 
Αγαπητό Θανάση για το πρόστιμο των 50.000 ευρώ που αφορούν σε ανάρτηση τριών 
πανό κατά την διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
- Στις 3,4 & 5 Δεκεμβρίου   συμμετείχαμε στο 37ο   Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ,  
- Στις 14-12-2019 αιτείται στην Υπουργό 2ημερη εορταστική άδεια η οποία και μας 
χορηγείται, 
- Στις 23-12-2019 με επιστολή της προς τον Γ. Γραμματέα κ. Βούτσινο ζητάει 
εξηγήσεις, για την θέση του που εξέφρασε δημόσια ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν 
μπορούν να είναι διευθυντές στα ΔΙΕΚ, 
- Στις 09-01-2020 καταθέτει αίτημα άμεσης συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία,  
- Στις 13-01-2020 καταγγέλλει την ν-τροπολογία για την αναπλήρωση του 
Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων από έναν Διευθυντή Σχολείου, ο οποίος ενίοτε 
καταλήγει και Αν. Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
- Στις 13-02-2020 καταγγέλλει την παρακώλυση της εκπροσώπησης των εργαζομένων 
στην Σιβιτανίδειο Σχολή, από το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως αυτή εκφράζεται με 
την άρνηση της Διοίκησης να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων τους, 
- Στις 13-02-2020 εκδίδει Δελτίο Τύπου για την εξέλιξη των κλαδικών αιτημάτων μας 
μετά την συνάντηση μας με την Πολιτική Ηγεσία, στις 29-01, 
- Στις 18-02-2020 συμμετέχει στην Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ,  
- Στις 21-02-2020 ζητείται από την Πολιτική Ηγεσία άμεση παράταση των προθεσμιών 
παραλαβής των αιτήσεων μόνιμου διορισμού των εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ,  
- Στις 27-02-2020 εκδίδει έγγραφο στήριξης της κινητοποίησης των εργαζομένων της 
Σιβιτανιδείου Σχολής, 
- Στις 12-03-2020 ζητάει με έγγραφο της προς την Πολιτική Ηγεσία, να λάβει τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να εφαρμοστούν και να τηρηθούν τα μέτρα 
πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στους 
εποπτευόμενους φορείς μας,  
- Στις 15-03-2020 με έγγραφο προς τους Περιφερειάρχες καταγγέλλει την έλλειψη 
μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που είναι στην 
αρμοδιότητα των Αιρετών Περιφερειών,  
- Στις 28-03-2020 καταγγέλλει τον ΕΦΚΑ για την άκαιρη και ανεδαφική εγκύκλιο του με 
την οποία,  εν μέσω πανδημίας, επιχειρεί να εφαρμόσει τον επί 4 χρόνια παγωμένο 
Νόμο, για την υπαγωγή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην ΑΠΔ,   
- Στις 27-04-2020 με έγγραφο της στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, ζητάει παράταση της 
προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ, 
- Στις 06-05-2020 με έγγραφο της στο ΥΠΕΣ, καταγγέλλει τις προθεσμίες για την 
κινητικότητα, εν μέσω πανδημίας, 
- Στις 06-05-2020 με έγγραφο της προς την Πολιτική Ηγεσία και την ΕΝΠΕ, 
επαναφέρει το πάγιο αίτημα μας για την ανάγκη αυτόνομων Προϋπολογισμών στις  
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,  
- Στις 11-05-2020 αιτείται την παραχώρηση των κατασκηνώσεων του Αγ. Ανδρέα, για 
τα μέλη της,  
- Στις 19-05-2020 με έγγραφο της στην Πολιτική Ηγεσία ζητάει την άμεση έκδοση των 
προκηρύξεων για την επιλογή Προϊσταμένων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, 
- Στις 15-05-2020 καταγγέλλει ότι τα Γ.Α.Κ. καταρρέουν και ζητάει άμεση συνάντηση με 
την Πολιτική Ηγεσία, με την συμμετοχή και του Συλλόγου Εργαζομένων στα ΓΑΚ, 
- Στις 28-05-2020 γνωστοποιεί την επιστολή της Υπουργού Παιδείας στις Υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ, για παράταση της προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ, στον Διοικητή του 
ΕΦΚΑ και ζητάει από τον Διοικητή παράταση, σε συνέχεια της τηλεφωνικής του 
επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΥΠ, 
- Στις 16-06-2020 καταθέτει αίτημα άμεσης συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία και 
ενόψει της κατάθεσης του Σ/Ν για τα στελέχη εκπαίδευσης, 



- Στις 29-06-2020 υποβάλουμε στο ΓΕΣ- ΕΚΕΜΣ αίτημα δικαιώματος εισόδου των 
μελών της ΠΟΣΥΠ στα στρατιωτικά πρατήρια των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο 
γίνεται δεκτό, 
- Στις 30-06-2020 συμμετέχουμε στην Παναττική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τα 
ΒΑΕ, 
- Στις 27-07-2020 κατατίθεται Υπόμνημα για τα ΔΙΕΚ, στον Γ. Γραμματέα κ. Βούτσινο,  
- Στις 01-092020 με έγγραφο της στην Υπουργό Παιδείας ζητάει την άμεση χορήγηση   
των υπερωριών του Β΄ εξαμήνου του 2020, 
- Στις 03-09-2020 με έγγραφο της στηρίζει την δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στα ΔΙΕΚ,  
- Στις 14-09-2020 με έγγραφο αιτείται την καταβολή ειδικής  αποζημίωσης στους 
καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,   
- Στις 21-09-2020 με έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ζητείται η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των δικαιολογητικών για την μισθοδοσία,  
- Στις 28-09-2020 καταγγέλλονται οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης για φαινόμενα  
Διευθυντικής  αυθαιρεσίας και έλλειψη κανόνων λειτουργίας των υπηρεσιών,  
- Στις 02-10-2020 με έγγραφο στην Υπουργό ζητείται η προμήθεια πληροφοριακού 
συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, για όλες τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες,   
- Στις 04-102020 αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες μας το πρωτόκολλο διαχείρισης 
κρούσματος του ΕΟΔΥ για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου και ζητείται η πιστή 
εφαρμογή του, 
- Στις 07-10-2020 η ΠΟΣΥΠ συμμετέχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εφετείο 
Αθηνών και στις συγκεντρώσεις όλης της χώρας για την ανακοίνωση της δίκης της 
Χρυσής Αυγής, 
- Στις 05-11-2020 με έγγραφο στην Πολιτική Ηγεσία, εκφράζει την αντίθεση της στην 
συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στις εφορευτικές  επιτροπές για την εκλογή 
των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών,   
- Στις 20-112020 με έγγραφο της καταγγέλλει τις τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της ΠΔΕ Κρήτης, 
- Στις 28-12-2020 στέλνετε έγγραφο στα μέλη μας με τον ν.4763/2020 και τις θέσεις 
ευθύνης που μπορούν να διεκδικήσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, 
- Στις 25-01-2021 υποβάλλομε αίτημα συνάντησης με την Υφυπουργό κ. Μακρή, 
- Στις 26-01-2021 με έγγραφο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αιτούμαστε 
ειδική σχέση και μέριμνα εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών μας, από το πληροφοριακό 
σύστημα Εργάνη, 
- Στις 08-03-2021 καταγγέλλουμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδος για το έγγραφο του με το οποίο  ζητάει να υποβληθούν τα αιτήματα 
υπερωριών άλλων υπηρεσιών σε αυτόν, γα έγκριση,  
- Στις 17-03-2021 απαντάμε στο έγγραφο του ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος για την 
καταγγελία μας,  
- Στις 19-03-2021 καταγγέλλουμε στην ΕΑΔ τον ΠΔΕ Κρήτης για τις τοποθετήσεις 
Προϊσταμένων το 2018 με την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ18/2018, έπειτα από 
καταγγελίες συναδέλφων μας, 
- Στις 29-3-2021 καταγγέλλουμε την Γ. Γραμματέα κ. Γκίκα για την αβλεψία του 
εγγράφου της με το οποίο μεριμνά για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών στα σχολεία 
αλλά ξεχνά το διοικητικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτά. 
- Στις 08-04-2021 έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΟΣΥΠ, συμπεριλαμβάνονται στους 
δικαιούχους των δωρεάν selftest και οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΔΔΕ & των ΠΔΕ, 
- Στις 12-04-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό Παιδείας ζητάμε την άμεση κατανομή 
των οργανικών θέσεων του  διοικητικού προσωπικού στα 71 ΚΕΣΥ, 



- Στις 15-04-2021 ζητάμε την άμεση μεταφορά των 178 οργανικών θέσεων 
πληροφορικής κλάδου ΠΕ και ΤΕ των κατηργημένων ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
- Στις 21-04-2021 αιτούμαστε από την Υπουργό εορταστική άδεια για το Πάσχα, 
- Στις 08-05-2021 με έγγραφο μας προς τους Διευθυντές των Υπηρεσιών μας ζητάμε 
την πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, 
- Στις 11-05-2021 υποβάλλουμε στην ΑΔΕΔΥ της θέσεις και τις προτάσεις της ΠΟΣΥΠ 
για το Σ/Ν ¨Θεσμικό πλαίσιο της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα¨, 
- Στις 15-05-2021 υποβάλλουμε αίτημα για την παραχώρηση των κατασκηνώσεων του 
Αγ. Ανδρέα στην ΠΟΣΥΠ,  
- Στις 01-06-2021 ζητάμε από τον Γ. Γραμματέα την αποχώρηση των διοικητικών 
υπαλλήλων των  ΔΔΕ από τις επιτροπές εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, για να 
παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 
- Στις 07-06-2021 με έγγραφο μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών   υποβάλλουμε 
αίτημα παράτασης της προθεσμίας εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας , 
- Στις 07-06-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό  Παιδείας απαιτούμε την άμεση 
εκκίνηση των  διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης νέων προϊσταμένων επιπέδου 
Διεύθυνσης και Τμήματος, με αντικειμενικά κριτήρια, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
μας,  
- Στις 10-06-2021 συμμετέχουμε στην Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ,  
- Στις 11-06-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό καταγγέλλουμε για ακόμη μία φορά 
την συνεχιζόμενη αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας για τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και οι εργαζόμενοι του,  
- Στις 15-06-2021 ζητάμε από ΑΔΕΔΥ την εξαίρεση από την Γενική Απεργία της, στις 
16-06-2021, των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις,  
- Στις 14-07-2021 με έγγραφο μας ενημερώνουμε για την συνέχιση της απεργίας 
αποχής της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση, 
- Στις 19-07-2021 καταθέτουμε στην Υπουργό προτεινόμενη τροπολογία για τις 
τοποθετήσεις γραμματέων στις σχολικές μονάδες,  
- Στις 20-07-2011 καταθέτουμε εκ νέου τροπολογία στην Υπουργό για αυτόνομους 
προϋπολογισμούς στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 
- Στις 26-07-20211 δημοσιεύεται το ΦΕΚ με τις τελευταίες μετατάξεις του Ν.1824/88 
για τις οποίες η ΠΟΣΥΠ δίνει έδωσε έναν αδιάκοπο αγώνα από το 2014, 
- Στις 18-08-2021 με έγγραφο μας  καταγγέλλουμε τις στρεβλώσεις στην προκήρυξη 
και στην διαδικασία της επιλογής των Διευθυντών ΔΙΕΚ, 
- Στις 18-08-2021 καταθέτουμε αίτημα συνάντησης με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών 
κ. Σκυλακάκη για τους αυτόνομους προϋπολογισμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  
- Στις 26-08-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό ζητάμε την δημοσιοποίηση των 
στοιχείων που αφορούν στην διαδικασία επιλογής των Διευθυντών ΔΙΕΚ, 
- Στις 23-09-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό την καλούμε να εκδώσει άμεσα την 
σχετική απόφαση διεξαγωγής της δια ζώσης ψηφοφορίας για τα ΥΣ και τον καθορισμό 
των σχετικών ημερομηνιών,  
- Στις 30-09-2021 καταγγέλλουμε τον Πολιτικό αυταρχισμό της Υπουργού για την 
επιβολή της καθολικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα ΥΣ μας και την ακύρωση της 
ήδη διεξαχθείσας δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, 
- Στις 08-10-2021 με δελτίου τύπου ενημερώνουμε για την συνάντηση μας με τον Γ. 
Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο, η οποία έγινε για το επίδομα των καταχωριστών, 
- Στις 15-10-2021 προχωράμε στην ανασυγκρότηση του ΔΣ της ΠΟΣΥΠ και εκλέγονται  
νέος Γ. Γραμματέας η Γεωργία Μεσολογγίτου και νέος Αν. Γ. Γραμματέας ο Νεκτάριος 
Παπαδάκης, 
- Στις 18-10-2021 με έγγραφο μας καλούμε τα μέλη μας, σύμφωνα με την ομόφωνη 
απόφαση της ΠΟΣΥΠ, στις 15-10-2021,  σε αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία 



στις 29 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στο ΚΥΣΔΙΠ κα 
στα 13 ΠΥΣΔΙΠ, 
- Στις 25-10-2021 με έγγραφο μας στην Υπουργό ζητάμε την αναστολή των εκλογών 
με ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, 
- Στις 25-10-2021 με έγγραφο μας ζητάμε από τα μέλη μας Καθολική και Μαζική  
Αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 29 Οκτωβρίου, 
- Στις 25-10-2021 με έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ μας γνωστοποιείται η ένταξη μας στα 
μητρώα του, 
- Στις 29 – 10- 2021 ΣΥΝΤΟΝΊΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΜΑΣ  ΣΕ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 90%, 
-  Στις 03-11-2021 με έγγραφα μας, ζητάμε εξηγήσεις από την ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ 
και την ΕΔΥΤΕ για τα λάθη και τις αστοχίες των εκλογών μας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία,  
- Στις 04-11-2021 υποβάλλουμε αίτημα συνάντησης με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Πέτσα, για τους αυτόνομους προϋπολογισμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  
- Στις 08-11-2021 καταγγέλλουμε την άρνηση  της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, να απαντήσει στα ερωτήματα και στις καταγγελίες της 
ΠΟΣΥΠ,  
- Στις 09-11-2021 με έγγραφο μας ρωτάμε την Υπουργό Παιδείας για τα δημοσιεύματα 
σχετικά με τη  τροποποίηση του Οργανισμού, 
-  Στις 10-11-2021 με νέο έγγραφο μας στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, ζητάμε  την 
πιστή εφαρμογή των μέτρων και των ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 66η Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣ, 
- Στις 11-11-2021 με έγγραφο – καταγγελία η  ΠΟΣΥΠ καλεί την Υπουργό  να 
ακυρώσει ε στο σύνολο της την διεξαχθείσα ηλεκτρονική ψηφοφορία, την παράνομη 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, 
- Στις 12-11-2021 με έγγραφο μας στον Γ. Γραμματέα, ζητάμε να σταματήσει ο 
εμπαιγμός για την προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την 
εφαρμογή της ΗΔΔΔ, 
- Στις 14-11-2021 με έγγραφο μας στον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη 
ζητάμε νέα εξαίρεση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας από 
την ΗΔΔΔ και για το οικονομικό έτος 2022, 
- Στις 16-11-2021 καταγγέλλουμε την μη θεσμοθετημένη λειτουργία της Ψηφιακής 
Κάλπης Ζευς και αναγκάζουμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να 
νομοθετήσει εσπευσμένα την θεσμοθετημένη λειτουργία της,  
- Στις 18-11-2021 η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωση της στηρίζει την ΠΟΣΥΠ και ζητάει την 
ακύρωση των παράνομων εκλογών της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα υπηρεσιακά 
μας, στις 29 Οκτωβρίου, 
- Στις 18 & 19 -11-2021 η ΠΟΣΥΠ συμμετείχε στην Πανελλήνια  Συνδιάσκεψη της 
ΑΔΕΔΥ, στην Καλαμάτα,   
- Στις 22-11-2021 με έγγραφο  μας ενημερώνουμε την Υπουργό ότι παραιτήθηκαν όλοι 
οι αιρετοί εκπρόσωποι μας από το ΚΥΣΔΙΠ και αυτή είναι η περήφανη απάντηση του 
κλάδου μας,  
- Στις 28-11-2021 ενημερώνουμε με έγγραφο μας τον Πρωθυπουργό ότι τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, καταρρέουν και ζητάμε την παρέμβαση του, 
- Στις 06-12-2021 καταγγέλλουμε τον ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος για παράνομη μετακίνηση 
συναδέλφου, η οποία έγινε με τρόπο δεικτικό, μειώνοντας το κύρος του ΠΥΣΔΙΠ, 
- Στις 13-12-2021 καταγγέλλουμε την Υπουργό για νέα διολίσθηση σε 
αντιδεοντολογικές πρακτικές, με την συνεχιζόμενη τακτική της να ορίζει τα 
παραιτημένα αιρετά μέλη  του ΚΥΣΔΙΠ στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΑΙΘ,    
- Στις 14-12-2021 καταθέτουμε αίτημα εορταστικής άδειας, 



- Στις 31-12-2021ενημερώνουμε τις υπηρεσίες μας για την χορήγηση παράτασης της 
ΗΔΔΔ των Περιφερειακών Υπηρεσιών και για το 2022, 
- Στις 06-01-2022 καταγγέλλουμε την Πολιτική Ηγεσία  για την σκανδαλώδη αδιαφορία 
της, για την επιλογή των διοικητικών στελεχών στο ΥΠΑΙΘ, 
- Στις 10-01-2022 επαναφέρουμε στην Υπουργό το αίτημα μας για την καταβολή της 
ειδικής αποζημίωσης καταχωριστή ΕΣΠΑ, 
- Στις 31-01-2022 καταγγέλλουμε την πλήρη αδιαφορία της Πολιτικής Ηγεσίας για την 
προστασία των υπαλλήλων από την πανδημία,  
- Στις 07-02-2022 καταγγέλλουμε την Υπουργό Παιδείας για την πρωτοφανή της 
ενέργεια να μην χορηγήσει άδεια διευκόλυνσης στους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ, για να 
λάβουν μέρος στις Γενικές τους Συνελεύσεις, 
- Στις 12-02-2022 καταγγέλλουμε Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος προμηθεύτηκε 
βιομετρικό σύστημα ελέγχου ωραρίου για την Διεύθυνση του, 
- Στις 20-02-2022 με έγγραφο μας εγκαλούμε τον ΕΦΚΑ και την Γενική Διεύθυνση 
Απονομής Συντάξεων για την εκτόξευση πειθαρχικών απειλών για τους συνάδελφους 
που υλοποιούν τα ΔΑΥΚ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 
-  Στις 06-04-2022 η ΠΟΣΥΠ συμμετέχει στην Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, 
- Στις 07-04-2022 ανακοινώνει το 35Ο Συνέδριο της, 
- Στις 08-04-2022 καταγγέλλει την απαράδεκτη και αντιδεοντολογική στάση των 
υποτιθέμενων αιρετών του ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Ελλάδος που σπάζοντας την αποχή μας, 
συμμετείχαν αναιτιολόγητα σε συνεδρίαση, 
- Στις 15-04-2022 καταγγέλλει τον συνδικαλιστικό αμοραλισμό του Αθανασιάδη Νώντα 
για την συμμετοχή του σε συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ, χωρίς να τιμήσει ούτε την 
προσωπική υπογραφή παραίτησης, ούτε τις κοινές συλλογικές μας αποφάσεις, 
- Στις 26-04-2022 αιτούμαστε την παραχώρηση των κατασκηνώσεων του Αγ. Ανδρέα, 
- Στις 03-05-2022 ζητάμε από τον Γ. Γραμματέα να σταματήσει εδώ ο ανεδαφικός 
σχεδιασμός της Διοίκησης και  της Πολιτικής Ηγεσίας, με την σωρεία των εγκυκλίων 
τους και των ασφυκτικών προθεσμιών τους, διότι υπάλληλοι και υπηρεσίες έχουν 
φτάσει στα όρια τους, 
- Στις 09-05-2022 καταγγέλλουμε την Υπουργό για την άρνηση της  να χορηγήσει 
παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των χιλιάδων αιτήσεων επιλογής τους των 
Συμβούλων Εκπαίδευσης, 
- Η ΠΟΣΥΠ με επιτυχία αυτά τα 2  χρόνια της πανδημίας οργάνωσε και λειτούργησε 
τις  κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα για τα μέλη της, με την περσινή σεζόν να έχουμε 
ρεκόρ αιτήσεων των συναδέλφων και την δυνατότητα φιλοξενίας των περισσοτέρων  
- Τα 3 αυτά χρόνια η ΠΟΣΥΠ επιδίδεται σε αγώνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου 
και ικανού ποσού για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των 
συναδέλφων,  
 

Η ΠΟΣΥΠ τα 3 αυτά χρόνια με σταθερά και αποφασιστικά βήματα βελτιώνει 
συνεχώς τη θέση των υπαλλήλων και των υπηρεσιών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 
 

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα δίνει  αγώνες τόσο για τα θεσμικά όσο και για 
τα καθημερινά προβλήματα του κλάδου μας. 
Βρίσκεται κοντά στα υπηρεσιακά αλλά και τα προσωπικά προβλήματα των 
συναδέλφων. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για πολλές  ακόμη δράσεις και παρεμβάσεις μας,  
Σας καλούμε να υπερψηφίσετε τον απολογισμό των πεπραγμένων μας. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΠ 


