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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Σχετικά με την εγκύκλιο για τον προσδιορισμό κενών-πλεονασμάτων 

 

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο 37423/Ε2/08-03-2019 με θέμα: 

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού 

προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2019 από 

περιοχή σε περιοχή» το μεσημέρι της Παρασκευής 8/3. 

Η εγκύκλιος απαιτεί από τις Διευθύνσεις να συγκεντρώσουν πίνακες Α 

συμπληρωμένους από τους Διευθυντές των κλειστών λόγω των αργιών 

σχολείων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο μέχρι την Τρίτη 12/3 θα πρέπει να τα 

επεξεργαστούν και να συμπληρώσουν τους πίνακες Β και Γ. Δηλαδή μέσα στις 

επίσημες αργίες και εν αγνοία του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Επιπλέον στον πίνακα που καλούνται να συμπληρώσουν, δεν 

περιλαμβάνεται η στήλη «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ». 

Με την εγκύκλιο εγείρονται σοβαρά εργασιακά και θεσμικά ζητήματα καθώς 

η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παραβιάζει εκ νέου εργασιακά δικαιώματα. 

Εξακολουθούμε να εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην κατά 2 

ώρες αύξηση του ωραρίου μας, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, 

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

τα μέτρα στόχο είχαν τη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας και 

τη συνέχιση δύσκολων εργασιακών σχέσεων για χιλιάδες συναδέλφους. Η 

συνέχιση αυτής της πολιτικής θα βρει τον κλάδο αντιμέτωπο με τα ίδια 

προβλήματα και τη νέα χρονιά. Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί 

στη συνέχιση αυτής της πολιτικής αναπτύσσοντας ενωτικούς και 

αποτελεσματικούς αγώνες. 
Πάγια άλλωστε θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες αυτοί 

να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι 

αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου. 

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας και απαιτούμε την έκδοση νέας 

εγκυκλίου η οποία να ορίζει νέες προθεσμίες μετά το άνοιγμα των σχολείων με 

παράταση τουλάχιστον μίας εβδομάδας για την υποβολή των πινάκων και σύμφωνα 

με τις θέσεις μας. 

Καλούμε  τους διευθυντές να μην συμπληρώσουν κανέναν πίνακα πριν το 

άνοιγμα των σχολείων. 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους αιρετούς του κλάδου και τα άλλα 

μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να καταψηφίσουν τα πρακτικά που αφορούν 

κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
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