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Οι πραξικοπθματικζσ μεκοδεφςεισ του Υπουργείου Παιδείασ δεν κα περάςουν! 

Το Υπουργείο Παιδείασ με κατεπείγουςα εγκφκλιό του προσ τισ Διευθφνςεισ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ καλεί τα Υπηρεςιακά Συμβοφλια να 

ςυνεδριάςουν μζχρι τισ 30 Αυγοφςτου, ζτςι ώςτε μζχρι τισ 2 Σεπτζμβρθ να γίνει θ 

«διαδικαςία αποςπάςεων πλεοναηόντων εκπαιδευτικών». Σε περίπτωςθ 

αδυναμίασ ςυνεδριάςεων των Υπθρεςιακών Συμβουλίων, τονίηεται ότι θ 

διαδικαςία τοποκετιςεων πρζπει να γίνει μζχρι τισ 30 Αυγοφςτου με απόφαςθ των 

Διευκυντών Εκπαίδευςθσ.  

Με τθν εγκφκλιο αυτι, το Υπουργείο Παιδείασ προςπακεί με πραξικοπθματικό 

τρόπο και φζρνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ προ τετελεςμζνων γεγονότων, να 

υλοποιήςει την εγκφκλιο για το «Ενιαίο Ολοήμερο», τισ αλλαγζσ ςτα Γυμνάςια, ΓΕΛ, 

ΕΠΑΛ,που πρακτικά ςημαίνει την ελαχιςτοποίηςη των κενϊν ζτςι ϊςτε να μειωθοφν 

οι προςλήψεισ αναπληρωτϊν και την δημιουργία τεχνητϊν «πλεοναςμάτων» 

εκπαιδευτικϊν προσ μετακίνηςη, κάτι που η εγκφκλιοσ το αναφζρει καθαρά. Μζχρι 

τισ 2 Σεπτζμβρθ κζλει να ζχει τελειώςει με τα πάντα, υπολογίηοντασ με «λογιςτικό 

τρόπο» τισ ανάγκεσ των ςχολείων, χωρίσ να ζχουν τθ δυνατότθτα οι ςφλλογοι 

διδαςκόντων να δουν και να  κακορίςουν τισ πραγματικζσ τουσ ανάγκεσ .  Με την 

τακτική του αυτή το Υπουργείο Παιδείασ πιςτεφει ότι θα αποφφγει τισ αντιδράςεισ 

των εκπαιδευτικϊν και ότι θα δείξει προσ την κοινωνία ότι με την ζναρξη των 

μαθημάτων «όλα θα λειτουργοφν κανονικά», όταν αυτό που κάνει ςτην 

πραγματικότητα είναι με όςο γίνεται λιγότερο προςωπικό και με απόλυτη ευελιξία 

ςτη διαχείριςη των εκπαιδευτικϊν να λειτουργήςει τα ςχολεία, χωρίσ να 

ενδιαφζρεται για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ςχολείων και των μαθητϊν.  

Καλοφμε τα ΔΣ τθσ ΔΟΕ και τθσ ΟΛΜΕ άμεςα να καταγγείλουν τθν παραπάνω 

διαδικαςία και να πραγματοποιιςει άμεςα παράςταςθ ςτο Υπουργείο Παιδείασ 

ηθτώντασ τθν απόςυρςθ τθσ εγκυκλίου. 

Ταυτόχρονα καλοφμε τουσ αιρετοφσ, τα εκπαιδευτικά ςωματεία, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ , ςφμφωνα και με τθν απόφαςθ τθσ 85θσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 

ΔΟΕ να ακυρώςουν οποιαδιποτε προςπάκεια εφαρμογισ των παραπάνω, με 

παραςτάςεισ και ςυγκεντρώςεισ διαμαρτυρίασ ςτα ΠΥΣΠΕ και ςτα ΠΥΣΔΕ για να μθν 

εφαρμοςτοφν τα αντιεκπαιδευτικά μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ.  
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