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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 Σο Τποςπγείο Παιδείαρ με ηη με απιθμό ππυη.: 135933/E1/23-8-2016 εγκύκλιο ηος πποζπαθεί, 

κινούμενο μέζα ζε αζθςκηικά σπονικά πλαίζια, να θανεί ζςνεπέρ ζύμθυνα με ηιρ καηά καιπούρ εξαγγελίερ 

ηος πεπί ομαλήρ έναπξηρ ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ και θαηαζηξαηεγεί κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εγθπθιίνπ θάζε έλλνηα λνκηκόηεηαο. 

 Καλεί ηα ςπηπεζιακά ζςμβούλια να ζςνεδπιάζοςν ηο απγόηεπο έυρ ηην Σπίηη 30/08 ζηιρ 14:00, 

πποκειμένος να αποθαζίζοςν για ηην  ηοποθέηηζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε ζσολικέρ μονάδερ, καη’ εθαπμογή 

ηυν διαηάξευν ηυν άπθπυν 11 και 12 ηος ΠΔ  1/2003 (Α΄ 1), ζύμθυνα με ηα ζηοισεία ηος ηλεκηπονικού 

ζςζηήμαηορ «my school» ςποσπευηικά ζε πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά θελά θαη λα νινθιεξώζνπλ ηηο 

ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο (διαπίζηυζη λειηοςπγικών ςπεπαπιθμιών, θεηικέρ-απνηηικέρ δηλώζειρ 

ςπεπάπιθμυν, ηοποθεηήζειρ λειηοςπγικά ςπεπάπιθμυν, ππόζκληζη και ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικών ζηα 

Σμήμαηα Ένηαξηρ, πποζυπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικών πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη και ηυν 

αποζπαζμένυν ενηόρ και εκηόρ ΠΤΠΕ!!!). Όλα αςηά ζε ηπειρ επγάζιμερ ημέπερ ζηο ηέλορ Αςγούζηος!!! 

 ε πεπίπηυζη μάλιζηα αδςναμίαρ(!!!) ζςνεδπίαζηρ ηυν ςπηπεζιακών ζςμβοςλίυν (για ποιο λόγο 

άπαγε;), η πποζυπινή ηοποθέηηζη ηυν εκπαιδεςηικών θα ππαγμαηοποιηθεί ηο απγόηεπο έυρ ηην Σπίηη 30/8 

ζηιρ 14:00, με απόθαζη ηυν Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ, καη’ εθαπμογή ηος άπθπος 18 ηηρ με απιθμό 

Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 ςποςπγικήρ απόθαζηρ (ην γλσζηό καο θαζεθνληνιόγην, ηεο θαηάξγεζεο 

ηνπ νπνίνπ ππέξκαρνη ήηαλ νη λπλ θπβεξλώληεο...). 

 Σην Πέμπηη 1/9 καλούνηαι να ππαγμαηοποιήζοςν θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ηα ΠΥΠΕ-ΠΥΔΕ, 

πποκειμένος να αποθαζίζοςν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ 

εηδηθνηήησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ζςμπλήπυζη υπαπίος και ζηιρ δύο 

βαθμίδερ εκπαίδεςζηρ ζύμθυνα με ηην παπ.5 ηος άπθπος 33 ηος Ν.4386/2016).  Καη ην θεξαζάθη ζηελ 

ηνύξηα... «εθόζνλ έρεη πξνθύςεη πιενλάδνλ εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 

Παξαζθεπή 2/9 ε δηαδηθαζία απνζπάζεσλ πιενλαδόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο» (ππνρξεσηηθέο απνζπάζεηο κε ηνλ Ν.3848/2010, ηνλ γλσζηό καο θαη σο λόκν 

Δηακαληνπνύινπ;). 

 Ο ζύλλογορ εκπαιδεςηικών Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ «ο Μακπςγιάννηρ», θαιεί ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο λα απνζύξεη άκεζα ηε ζπγθεθξηκέλε εγθύθιην και να πποσυπήζει ζηον μόνιμο διοπιζμό 

εκπαιδεςηικών για ηην κάλςτη όλυν ηυν κενών ζηην εκπαίδεςζη. 

 

Για ηο Δ.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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