
 

 

Θέμα: Να αποςυρθεί τώρα η πραξικοπηματική εγκύκλιοσ για τισ ςυνεδριάςεισ 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον καθοριςμό των λειτουργικών κενών με βάςη τισ Υ.Α. που 

διαλύουν το  δημόςιο ςχολείο 

   Η ςχολικό χρονιϊ που αρχύζει το Σεπτϋμβριο αποτελεύ μεγϊλο επικοινωνιακό 

και μόνο ςτούχημα για την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ. 

   Έτςι παρϊ το γεγονόσ ότι τα κονδύλια που διατύθενται για τη δημόςια παιδεύα 

και ειδικϊ αυτϊ που αφορούν την πρόςληψη αναπληρωτών μειώνονται 

διαρκώσ, όλεσ οι τελευταύεσ δηλώςεισ του Υπουργού Παιδεύασ επικεντρώνονται 

ςτην κϊλυψη των κενών ςτα ςχολεύα με την ϋναρξη των μαθημϊτων. Πϋρα από 

το επικοινωνιακό τρυκ ότι όλεσ οι δηλώςεισ ϋχουν ωσ αναφορϊ μόνο το βαςικό 

ωρϊριο και όχι το ολοόμερο, η πολιτική ηγεςία προςπαθεί να κάνει την 

κοινωνία και τουσ εκπαιδευτικούσ να ξεχάςουν ότι η προςπάθεια ομαλήσ  

έναρξησ ςτηρίζεται αποκλειςτικά ςτην «αναμόρφωςη» του ωρολογίου 

προγράμματοσ ςτην πρωτοβάθμια εκπαίδευςη, η οποία ωσ μοναδικό ςτόχο 

είχε και έχει τη δραςτική εξοικονόμηςη ωρών των όδη υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών ώςτε να ελαχιςτοποιηθούν, όςο εύναι δυνατό, οι ανϊγκεσ ςε 

προςλόψεισ εκπαιδευτικών. Τα πρώτα αποτελϋςματα αυτόσ τησ πολιτικόσ 

ϋγιναν ορατϊ με το ιςτορικϊ χαμηλό αρνητικό ρεκόρ ςτην ικανοπούηςη των 

αιτόςεων μετϊθεςησ εκπαιδευτικών. 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. αντϋδραςε από την πρώτη ςτιγμό ςτισ μεθοδεύςεισ αυτϋσ με  

δυναμικϋσ κινητοποιόςεισ και η 85η Γ.Σ. κϊλεςε ςε ςυγκεντρώςεισ διαμαρτυρύασ 

ςτισ ςυνεδριϊςεισ των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςτα τϋλη Ιουνύου – αρχϋσ Ιουλύου. 

Αρ. Πρωτ. 760 Αθόνα 25/8/2016 

Προσ  

1.Τον Υπουργό Παιδεύασ 
   κ.Νύκο Φύλη 

2.  Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 



   Τώρα το Υπουργεύο Παιδεύασ ϋρχεται με την πραξικοπηματικού χαρακτόρα 

εγκύκλιό του με αριθμ. πρωτ.  135933/E1/23-8-2016 και θϋμα «Προγραμματιςμόσ 

ϊμεςων ενεργειών προσ τοποθϋτηςη εκπαιδευτικών ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ»   

καλεύ τα Π.Υ.Σ.Π.Ε.: 

 «να ςυνεδριάςουν το αργότερο έωσ την Τρίτη 30/08 ςτισ 14:00, προκειμϋνου να 

αποφαςύςουν για την  τοποθϋτηςη των εκπαιδευτικών ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ, 

κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων των ϊρθρων 11 και 12 του ΠΔ  1/2003 (Α΄ 1), 

ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ «my school» 

υποχρεωτικϊ ςε πραγματικϊ λειτουργικϊ κενϊ και λαμβϊνοντασ υπ’όψιν την α΄ 

και β΄ ανϊθεςη των εκπαιδευτικών ςτην δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη καθώσ και 

την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324)   ΥΑ για την πρωτοβϊθμια 

εκπαύδευςη. Εξαιρετικά, ςε περίπτωςη αδυναμίασ ςυνεδρίαςησ των 

υπηρεςιακών ςυμβουλίων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, η κατά τα ανωτέρω  προςωρινή 

τοποθέτηςη των εκπαιδευτικών θα διενεργηθεί το αργότερο έωσ την Τρίτη 

30/8  ςτισ 14:00, με απόφαςη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ,..» 

   Εύναι ςαφόσ ο ςτόχοσ του Υπουργεύου. Να υπολογιςτούν «πλεονϊζοντεσ 

ςυνϊδελφοι» εδώ και τώρα (όταν όςοι αςχολούνται με την εκπαύδευςη 

γνωρύζουν πολύ καλϊ ότι κϊτι τϋτοιο εύναι δυνατό πρακτικϊ και λειτουργικϊ 

μετϊ την 1η Σεπτεμβρύου) ςτη βϊςη των υπουργικών αποφϊςεων και την 

εγκύκλιο για το Ενιαύο Ολοόμερο που αλλϊζουν ϊρδην τη λειτουργύα και τισ 

ανϊγκεσ των ςχολεύων ςε εκπαιδευτικούσ, ϋξω από τα όρια τησ εκπαιδευτικόσ 

πραγματικότητασ.  

   Η πολιτικό ηγεςύα με τα ςχολεύα κλειςτϊ και με τουσ ςυναδϋλφουσ ςε 

διακοπϋσ, δύχωσ να ϋχει καταγραφεύ η πραγματικότητα ςτα ςχολεύα 

προςπαθεύ, κατϊ την προςφιλό τησ τακτικό, να αιφνιδιϊςει και να μασ φϋρει 

προ τετελεςμϋνων γεγονότων. 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την απαράδεκτη αυτή πολιτική που αςκεί το 

Υπουργείο Παιδείασ. Εύχαμε τονύςει ςε ανακούνωςό μασ από τισ 15-6-2016 ότι 

τόςο η Υπουργικό Απόφαςη για τον Ενιαύο Τύπο Ολοόμερου Σχολεύου όςο και 

οι εγκύκλιοι ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ και τισ προώποθϋςεισ εγγραφόσ 

μαθητών ςτα Ολοόμερα Δημοτικϊ και Νηπιαγωγεύα που απϋςτειλε το 

Υπουργεύο Παιδεύασ ςτα ςχολεύα, εύναι παρϊνομεσ». Εύναι ευνόητο ότι και όλοι 

οι υπολογιςμού των οργανικών και λειτουργικών κενών που ςτηρύζονται ςτα 

παραπϊνω δεν εύναι δυνατό και δεν πρϋπει να αναγνωριςτούν από τον Κλϊδο. 

   Οι εκπαιδευτικού τησ Π.Ε. απαντούν δυναμικϊ μϋςα από τισ κινητοποιόςεισ 

που αποφϊςιςε η  Γ.Σ. του Κλϊδου. 



   Καλούμε τουσ αιρετούσ των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να καταγγεύλουν την απαρϊδεκτη 

διαδικαςύα και να μην την νομιμοποιόςουν. Καλούμε, επύςησ, τα διοριςμϋνα 

μϋλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. (εϊν αιςθϊνονται  κομμϊτι του Κλϊδου και όχι κυβερνητικϊ 

ςτελϋχη) να μη ςυναινϋςουν ςτην εςπευςμϋνη πραγματοπούηςη ςυνεδριϊςεων 

για τον καθοριςμό των λειτουργικών κενών, να μην αποδεχτούν τον 

καθοριςμό με βϊςη τισ αντιεκπαιδευτικϋσ και παρϊνομεσ μεθοδεύςεισ του 

Υπουργεύου  Παιδεύασ και να μπλοκϊρουν τισ διαδικαςύεσ ακόμη και με την 

παραύτηςό τουσ. Το ύδιο καλούμε και τουσ Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ να πρϊξουν. 

Οφεύλουν να ςεβαςτούν το δημοκρατικό τουσ ρόλο ωσ πρόεδροι των 

υπηρεςιακών ςυμβουλύων και να μην προχωρόςουν ςε αποφϊςεισ μόνοι τουσ, 

αγνοώντασ τον κλϊδο.  

   Οι αιρετού θα πρϋπει να υπολογύςουν και να αποςτεύλουν ςτουσ Συλλόγουσ 

και τη Δ.Ο.Ε. τα κενϊ με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των ςχολεύων. Οι 

Σύλλογοι εκπαιδευτικών ςε ςυνεργαςύα με τουσ αιρετούσ πρϋπει να 

μπλοκϊρουν όλεσ τισ προςπϊθειεσ επιβολόσ των αποφϊςεων που 

αποψιλώνουν την εκπαύδευςη προσ χϊρη τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ των 

περικοπών των μνημονύων και των επιταγών του ΟΟΣΑ. 

        Απαιτούμε από τον Υπουργό Παιδείασ να προχωρήςει άμεςα ςτην 

απόςυρςη τησ Υ.Α. για τον  «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Σχολείου» καθώσ και των 

Υπουργικών Αποφάςεων που αφορούν την Προςχολική Αγωγή αλλά και τησ 

τελευταίασ πραξικοπηματικήσ εγκυκλίου που αποτελεί ωμή παρέμβαςη ςτη 

δημοκρατική λειτουργία των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

        Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί όλουσ τουσ ςυναδέλφουσ ςε κινητοποίηςη – 

παράςταςη διαμαρτυρίασ ςτο Υπουργείο Παιδείασ την Παραςκευή 26 

Αυγούςτου και ώρα 12.00, με αίτημα την άμεςη απόςυρςη τησ εγκυκλίου.  

     Παλεύουμε για  το ςπϊςιμο των αποκλειςμών, τη φούτηςη όλων των 

παιδιών ςτισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, το μπλοκϊριςμα των υπερϊριθμων, των 

απολύςεων και των μετακινόςεων. 

 

 


