25 Αυγοφςτου 2016

Εγκφκλιοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματιςμόσ άμεςων ενεργειϊν προσ τοποθζτηςη
εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ», κοινϊσ: τρεχάτε ποδαράκια μου...
Το Υπουργείο Παιδείασ με τη με αριθμό πρωτ.: 135933/E1/23-8-2016 εγκφκλιο του προςπαθεί,
κινοφμενο μζςα ςε αςφυκτικά χρονικά πλαίςια, να φανεί ςυνεπζσ ςφμφωνα με τισ κατά καιροφσ εξαγγελίεσ
του περί ομαλήσ ζναρξησ τησ νζασ ςχολικήσ χρονιάσ και καταςτρατθγεί μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγκυκλίου
κάκε ζννοια νομιμότθτασ.
Καλεί τα υπηρεςιακά ςυμβοφλια να ςυνεδριάςουν το αργότερο ζωσ την Τρίτη 30/08 ςτισ 14:00,
προκειμζνου να αποφαςίςουν για την τοποθζτηςη των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 1/2003 (Αϋ 1), ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ηλεκτρονικοφ
ςυςτήματοσ «my school» υποχρεωτικά ςε πραγματικά λειτουργικά κενά και να ολοκλθρϊςουν τισ
υπθρεςιακζσ μεταβολζσ (διαπίςτωςη λειτουργικϊν υπεραριθμιϊν, θετικζσ-αρνητικζσ δηλϊςεισ
υπεράριθμων, τοποθετήςεισ λειτουργικά υπεράριθμων, πρόςκληςη και τοποθζτηςη εκπαιδευτικϊν ςτα
Τμήματα Ζνταξησ, προςωρινή τοποθζτηςη εκπαιδευτικϊν που βρίςκονται ςτη διάθεςη και των
αποςπαςμζνων εντόσ και εκτόσ ΠΥΣΠΕ!!!). Όλα αυτά ςε τρεισ εργάςιμεσ ημζρεσ ςτο τζλοσ Αυγοφςτου!!!
Σε περίπτωςη μάλιςτα αδυναμίασ(!!!) ςυνεδρίαςησ των υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων (για ποιο λόγο
άραγε;), η προςωρινή τοποθζτηςη των εκπαιδευτικϊν θα πραγματοποιηθεί το αργότερο ζωσ την Τρίτη 30/8
ςτισ 14:00, με απόφαςη των Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 τησ με αριθμό
Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 υπουργικήσ απόφαςησ (το γνωςτό μασ κακθκοντολόγιο, τθσ κατάργθςθσ του
οποίου υπζρμαχοι ιταν οι νυν κυβερνϊντεσ...).
Την Πζμπτη 1/9 καλοφνται να πραγματοποιήςουν κοινζσ ςυνεδριάςεισ τα ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ,
προκειμζνου να αποφαςίςουν για τθ ςυμπλιρωςθ του διδακτικοφ ωραρίου του ςυνόλου των κοινϊν
ειδικοτιτων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ςυμπλήρωςη ωραρίου και ςτισ δφο βαθμίδεσ
εκπαίδευςησ ςφμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016). Και το κεραςάκι ςτθν τοφρτα...
«εφόςον ζχει προκφψει πλεονάηον εκπαιδευτικό προςωπικό πραγματοποιείται τθν Παραςκευι 2/9 θ
διαδικαςία αποςπάςεων πλεοναηόντων εκπαιδευτικϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ»
(υποχρεωτικζσ αποςπάςεισ με τον Ν.3848/2010, τον γνωςτό μασ και ωσ νόμο Διαμαντοποφλου;).
Θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, καλεί το Τπουργείο
Παιδείασ να κυμθκεί ζςτω και για λίγο, όςα περί δθμοκρατικϊν, ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν ζλεγε ςτα
εφκολα χρόνια τθσ ανζμελθσ αντιπολίτευςθσ και να μθν προχωρά ςε αυταρχικζσ απαράδεκτεσ ενζργειεσ,
χρθςιμοποιϊντασ τα όργανα διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ "μακρφ χζρι" τθσ κυβερνθτικισ του
προπαγάνδασ για δικεν κάλυψθ των κενϊν (με τθ μζκοδο τθσ εξαφάνιςισ τουσ!!!).
Ηητοφμε να αποςφρει άμεςα τθ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιο και να προχωρήςει ςτον μόνιμο διοριςμό
εκπαιδευτικϊν για την κάλυψη όλων των κενϊν ςτην εκπαίδευςη.
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