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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Για την εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέως του ΥΠΑΙΘ για την ολοκλήρωση των 

υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι την Παρασκευή 25/8/21 
  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του Υπουργείου 

Παιδείας που απέστειλε εγκύκλιο (100252/E2/12-8-2021) με υπογραφή του Γεν. 

Γραμμ. Αλ. Κόπτση, με την οποία ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να 

ολοκληρώσουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές στα λειτουργικά κενά μέχρι την 

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2021. 

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος απαιτεί να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά οι 

υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, οι 

αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι αιτούντες απόσπαση εντός των ΠΥΣΔΕ, 

οι νεοδιόριστοι και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί. 

Η αδικαιολόγητα καθυστερημένη ανακοίνωση των αποσπάσεων από το 

ΥΠΑΙΘ, μετά τη λήξη του σχολικού έτους, οδήγησε στη μη ολοκλήρωση των 

υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι τις 30 Ιουνίου, με αποτέλεσμα τα σχολεία να 

κλείσουν χωρίς να έχει τοποθετηθεί εγκαίρως το σύνολο των εκπαιδευτικών. Τώρα, 

το ΥΠΑΙΘ καλεί τα ΠΥΣΔΕ να  ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσα στον 

Αύγουστο, δίνοντας μάλιστα οδηγίες σχετικά με τη σειρά τοποθέτησης που 

αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία. 

Η ακατανόητη αυτή εγκύκλιος εγείρει πλείστα ερωτήματα και προκαλεί μεγάλη 

αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία των σχολείων αλλά και στο εργασιακό καθεστώς 

των εκπαιδευτικών. 

 Πώς είναι δυνατόν με κλειστά σχολεία και με εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε 

νόμιμη άδεια και χωρίς να μπορούν να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων 

ώστε να διαπιστώσουν και να δηλώσουν τα κενά και πλεονάσματα το 

Υπουργείο Παιδείας, να ζητά την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών; 

 Πώς είναι δυνατόν να εξαχθούν τα κενά και πλεονάσματα και να αποσταλούν 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ) χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός 

των τμημάτων όταν είναι γνωστό ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών σχετικά 

με τις μετεγγραφές των μαθητών, τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και τμήμα, 

τις επιλογές των κατευθύνσεων, τον χαρακτηρισμό των ολιγομελών τμημάτων 

πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο. 

 Πώς είναι δυνατόν να καλούνται τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 

βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά κενά και 

πλεονάσματα να συνεδριάσουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν χιλιάδες 

τοποθετήσεις εκπαιδευτικών; 

 Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η επιβαλλόμενη ενημέρωση όλων των 

ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια προκειμένου 

να υποβάλουν αιτήσεις για τοποθέτηση; 

 Γιατί το ΥΠΑΙΘ στέλνει οδηγίες που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία 

σχετικά με τη σειρά τοποθέτησης των εκπαιδευτικών; 
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      Η παραπάνω εγκύκλιος έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιβλαβών ενεργειών 

σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για 

πολλοστή φορά αποδεικνύει την ελλιπή γνώση της σχολικής πραγματικότητας 

που τη διακατέχει.  

      Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε  

αυτές τις πρωτόγνωρες και παράτυπες μεθοδεύσεις. 

      Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος και να ακολουθηθεί η 

νομιμότητα που επιβάλλει την κάλυψη των λειτουργικών κενών το Σεπτέμβριο 

και με συγκεκριμένη σειρά τοποθέτησης. 

 

 

 

 

 

 


