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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017» 

 

 

 

Αυτές τις ημέρες τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καλούνται να υπολογίσουν κενά 

και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει της εγκυκλίου με Aριθμ. 

Πρωτ. 98235/Ε2,15/06/2016 με σοβαρή χρονική καθυστέρηση που οφείλεται στις 

αλλαγές αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων του Γυμνασίου και της ΤΕΕ, 

καθώς το ΠΔ 50/96 ορίζει ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και ότι για την 

πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού 

έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. 

 

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην μη επαναφορά του ωραρίου 

μας στα πλαίσια του 2013, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις 

συμπτύξεις τμημάτων, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Σήμερα 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις νέες αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που πρόσφατα 

επέβαλλε ο Υπουργός Παιδείας που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις 

τμημάτων τομέων της Β ΕΠΑΛ, σε δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων ειδικοτήτων 

σε Γυμνάσια αλλά και σε Δημοτικά σχολεία με συνέπεια να οδηγηθούν άμεσα στην 

ανεργία χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες και στην κινητικότητα μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση 

ωραρίου. Τα μέτρα στόχο είχαν τη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν 

παιδείας, το ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την 

εξοικονόμηση και την αντιδραστική αναδιάρθρωση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

συνέχιση αυτής της πολιτικής θα βρει τον κλάδο αντιμέτωπο με τεράστια 

προβλήματα τη νέα χρονιά. Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί στη 

συνέχιση αυτής της πολιτικής αναπτύσσοντας ενωτικούς και αποτελεσματικούς 

αγώνες. 
 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους αιρετούς του κλάδου στα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια να καταψηφίσουν τα πρακτικά που αφορούν κενά και 

πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η 

εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.98235/Ε2,15/06/2016 για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 

             

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να οργανώσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατά 

τόπους Διευθύνσεις τις ημέρες που θα συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 

διεκδικώντας τη μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, να μην 

συμπτυχθούν και καταργηθούν τα τμήματα,  να επανιδρυθούν όλοι οι τομείς στα 
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σχολεία που παλαιότερα λειτουργούσαν και να προβλεφθεί η ίδρυση νέων όπου 

κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες καταργήσεις τμημάτων 

των τομέων και ειδικοτήτων, άμεση επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια 

του 2013, ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ! 

 

 

 

 


