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Αθόνα 6/7/2018
Προσ
1. τον Υπουργό Παιδεύασ
κ. Γαβρόγλου Κωνςταντύνο
2. τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: «Εγκύκλιοσ του Υπουργείου Παιδείασ «Προγραμματιςμόσ ενεργειών με
ςκοπό την ομαλή έναρξη τησ νέασ ςχολικήσ χρονιάσ»
Με την εγκύκλιό του «Προγραμματιςμόσ ενεργειών με ςκοπό την ομαλό
ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ», ςτισ 19/6/2018, το Υπουργεύο Παιδεύασ δύνει
οδηγύεσ ςτα Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλησ τησ χώρασ για την υλοπούηςη ςχεδύου
προγραμματιςμού τοποθετόςεων των εκπαιδευτικών ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ
για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019, με, υποτιθϋμενο, ςτόχο «την ομαλό ϋναρξη τησ
νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ».
Εύναι φανερό πωσ πρόκειται για ακόμα ϋνα επικοινωνιακό πυροτϋχνημα
του Υπουργεύου Παιδεύασ που προςπαθεύ να εμφανύςει ότι όλα λειτουργούν
κανονικϊ κι ασ εύναι η δημόςια εκπαύδευςη το αποπαύδι τησ κυβερνητικόσ
πολιτικόσ. Αυτό όμωσ που αποτελεύ πραγματικϊ μεγϊλο πρόβλημα, εύναι ότι με
τισ οδηγύεσ τησ εγκυκλύου του Γενικού Γραμματϋα:

Παραβιϊζεται η χρονικό ςειρϊ των υπηρεςιακών μεταβολών.

Παραβλϋπεται το ουςιώδεσ γεγονόσ ότι τα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια εύναι
πρακτικϊ αδύνατον να καθορύςουν αυτό την περύοδο τα πραγματικϊ
λειτουργικϊ κενϊ των ςχολικών μονϊδων.

Με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ θα προκληθούν ςυνεχεύσ, ϊδικεσ
ό/και παρϊνομεσ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών.

Θα προκληθεύ αναςτϊτωςη ςτην ομαλό λειτουργύα τόςο των Π.Υ.Σ.Π.Ε.
όςο και των ςχολεύων, αφού με την αλλαγό των δεδομϋνων που πϊντα
υπϊρχει ςτην ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, αναγκαςτικϊ θα υπϊρξουν
μεταβολϋσ που θα ϋχουν ωσ επακόλουθο τη δυνατότητα να επανϋρχονται
ςυνϊδελφοι ςτισ θϋςεισ από τισ οπούεσ κρύθηκαν, κακώσ, ωσ υπερϊριθμοι ό να
μετακινούνται ϊλλοι. Ακόμη και η ημερομηνύα 3/9, ωσ μϋρα ςυνεδριϊςεων,

εύναι πρώιμη για την απόδοςη ολοκληρωμϋνησ εικόνασ ςε ςχϋςη με την
καταγραφό
των
διαφόρων
αδειών
που
προκύπτουν
(κύηςησ/ανατροφόσ/επαπειλούμενεσ/αναρρωτικϋσ μεγϊλησ διϊρκειασ).
Με βϊςη τα παραπϊνω το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ το Υπουργεύο Παιδεύασ να
ανακαλϋςει την εκτόσ πραγματικότητασ εγκύκλιο του Γενικού Γραμματϋα και
να προχωρόςει ςτην ϋκδοςη νϋασ που θα λαμβϊνει υπόψη τουσ πραγματικούσ
όρουσ λειτουργύασ τησ εκπαύδευςησ και θα εξαςφαλύζει τη νομιμότητα των
αποφϊςεων των Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Σε περύπτωςη που αυτό δε ςυμβεύ, καλούμε όλουσ τουσ αιρετούσ
ςυναδϋλφουσ να μη νομιμοποιόςουν με την υπογραφό τουσ τισ τοποθετόςεισ
των εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με την παραπϊνω
εγκύκλιο τον Ιούλιο.

