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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την εγκύκλιο για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

 

Tο Υπ. Παιδείας στις 23/8/2016 και με τη μορφή του «εξαιρετικά επείγοντος» 

έστειλε στις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ όλης της χώρας εγκύκλιο με τίτλο 

«Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές 

μονάδες». 

Με αυτήν την πρωτοφανή και απαράδεκτη εγκύκλιο καλεί τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια να συνεδριάσουν μέχρι τις 30 Αυγούστου να τελειώσουν με όλες τις 

υπηρεσιακές μεταβολές (λειτουργικά υπεράριθμων, διάθεση ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ 

αποσπασμένων, συμπλήρωση ωραρίου), την 1 Σεπτέμβρη να γίνουν κοινές 

συνεδριάσεις ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για τοποθέτηση κοινών ειδικοτήτων έτσι ώστε μέχρι 

τις 2 Σεπτέμβρη να γίνει η «διαδικασία αποσπάσεων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών».  

Σε περίπτωση αδυναμίας συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 

τονίζεται ότι η διαδικασία τοποθετήσεων στις Διευθύνσεις πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 

Αυγούστου με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, διαδικασία που παραπέμπει 

στο αντιδραστικό καθηκοντολόγιο του 2002 .  

Καλούνται τα ΠΥΣΔΕ να συνεδριάσουν μέχρι 30/8 χωρίς: 

 Να έχουν συνεδριάσει οι Σύλλογοι Διδασκόντων για να ορίσουν τις Α ΄και Β΄ 

αναθέσεις με βάση τις ανάγκες του σχολείου και να αποστείλουν τα κενά και τα 

πλεονάσματα όπως προβλέπεται και καλεί τους δ/ντές των σχολείων να 

παρανομήσουν καταχωρώντας στο «myschool» αναθέσεις και κατανομές μαθημάτων 

χωρίς απόφαση του Συλλόγους Διδασκόντων και μάλιστα βάζοντας πλασματική 

ανάληψη υπηρεσίας από τους καθηγητές οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία 1η 

Σεπτέμβρη. 

 Να έχουμε την πραγματική εικόνα των κενών στα σχολεία εφ’ όσον δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι εγγραφές και οι μετεγγραφές στα Γυμνάσια, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ. Δεν έχει 

οριστικοποιηθεί η διαδικασία της δημιουργίας τμημάτων Ο.Π και τομέων και 

ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.  

 Να είναι γνωστές οι άδειες που θα προκύψουν 1η Σεπτέμβρη (ασθένειες, κύηση κλπ) 

 Να έχουν ολοκληρωθεί από το Υπ. Παιδείας το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών 

με δική του ευθύνη π.χ. αποσπάσεις. 

Με όλα τα παραπάνω και τα στενά χρονοδιαγράμματα στην πράξη δε θα 

υπάρχει η ανάρτηση των κενών, οι προτιμήσεις των συναδέλφων, δεν θα τηρηθεί η 

σειρά των τοποθετήσεων και οι ενστάσεις. Διαδικασία τοποθετήσεων με κλειστά 

σχολεία, χωρίς καμία διαφάνεια και με πλήρη καταστρατήγηση των στοιχειωδών 

διαδικασιών εξασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των 

αναγκών των σχολείων. 
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Η νέα σχολική χρονιά αποτελεί μεγάλο επικοινωνιακό στοίχημα για το Υπ. 

Παιδείας και την πολιτική ηγεσία με στόχο την ελαχιστοποίηση των κενών και 

άρα των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τον αιφνιδιασμό και 

την αποφυγή αντιδράσεων από τους εκπαιδευτικούς  

Η εγκύκλιος αυτή έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής των περικοπών, των 

μηδενικών διορισμών, και της γενίκευσης της κινητικότητας.  

Καμία υπηρεσιακή μεταβολή και τοποθέτηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με τα σχολεία κλειστά, τους εκπαιδευτικούς απόντες και χωρίς τον 

κυρίαρχο και αποφασιστικό ρόλο των συλλόγων διδασκόντων. 

 Απαιτούμε από το Υπ. Παιδείας να αποσύρει αμέσως αυτή την εγκύκλιο. 

 Καλούμε τις ΕΛΜΕ και συνεργασία με τους αιρετούς και τους εκπαιδευτικούς, να 

αποτρέψουν αγωνιστικά  την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου.  

 Καλούμε τους αιρετούς των ΠΥΣΔΕ αλλά και τα διορισμένα μέλη να καταγγείλουν 

αυτή τη διαδικασία. Οι Δ/ντές Εκπαίδευσης οφείλουν να σεβαστούν τον κλάδο, τις 

κατακτήσεις και τα δικαιώματά του και να μην προχωρήσουν σε αποφάσεις 

αγνοώντας τον. 

Καλούμε τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, τους αιρετούς και τους εκπαιδευτικούς σε 

παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 26/8, στις 12.00μμ στο Υπουργείο 

Παιδείας. 

 

 


