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Αξιότιμοι κύριοι/ες 
 

  Θα θέλαμε να επιστήσουμε  την προσοχή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στα εξής: 
 Ο Σύλλογός μας έχει διαπιστώσει ότι κατά τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί διευθυντές ΕΠΑ.Λ. -ΕΠΑΣ  -ΕΕΕΕΚ 

δεν ακολουθούν την ισομερή κατανομή των κενών των αναπληρωτών για τα μαθήματα-
εργαστήρια μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής-διατροφής και αυτόνομης διαβίωσης σε ότι αφορά την 
ειδικότητα μας ΠΕ18.36. καθώς και  στα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια με λυκειακές τάξεις  και την 
ειδικότητα τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων & ποτών, κατόπιν δηλώνουν κενά στις αρμόδιες 
διευθύνσεις. 
  Στην συνέχεια οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθώντας τα στοιχεία που πήραν 
από τους διευθυντές, προωθούν τα κενά αυτά στο υπουργείο, με αποτέλεσμα όταν γίνονται 
μεταθέσεις ή διορισμοί αναπληρωτών, η ειδικότητά μας να μην προτιμάται. 
Παρακαλούμε ο υπολογισμός των κενών να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην εγκύκλιο 
υπ ́αριθμ. πρωτ. 77679/Ε2/15.05.2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων 
εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. στην  οποία εφιστάται η προσοχή στο εξής: «Τα κενά για τα μαθήματα 
που διδάσκονται σε πρώτη (α )́ ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων 
κατανέμονται ισομερώς σε όλους  τους κλάδους». 
 Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.) ως επιστημονική και επαγγελματική ένωση και 
επίσημο συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει ως 
πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων 
Τροφίμων και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους  των πτυχίων τους, καθώς και την υπεύθυνη 
ενημέρωση των πολιτών. Το νομικό τμήμα της ένωσης επιφυλάσσεται αναλόγως των εξελίξεων να 
υπερασπιστεί τα δικαιώματα ενός προς έναν, των μελών μας. 
Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση 

 
Με εκτίμηση 
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