
 

ΚΚυυρριιαακκήή  ,,  11  ΜΜάάηη  22001111  

OO  ««ττρρααγγιικκάά»»  µµιικκρρόόςς  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  µµεεττααθθέέσσεεωωνν    δδηηµµιιοουυρργγεείί  σσοοββααρράά  ππρροοββλλήήµµαατταα  
σσττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  κκααιι  σσττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς..    

ΝΝαα  ιικκααννοοπποοιιηηθθοούύνν    όόλλεεςς  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  ααππόόσσππαασσηηςς    µµεε  ββάάσσηη  τταα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  κκεεννάά..  

Την Παρασκευή 29-4-2011 ανακοινώθηκαν οι µεταθέσεις των 
εκπαιδευτικών της Π.Ε.  Ο αριθµός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκε είναι ο 
µικρότερος από κάθε άλλη χρονιά αφού µόνο το 15,24 % των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν  έγιναν αποδεκτές. Το ποσοστό αυτό στην πραγµατικότητα είναι 
κατά πολύ µικρότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι οι νεοδιόριστοι συνάδελφοί µας  δεν 
είχαν καν δικαίωµα υποβολής αίτησης. 

Ο «τραγικά»  µικρός αριθµός των µεταθέσεων οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές 
έγιναν στα οργανικά και όχι στα λειτουργικά κενά . Αν ήταν να συµβεί αυτό,  τότε ποιό 
σκοπό εξυπηρετούσε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που ζητούσε από 
τους συναδέλφους µας «δήλωση πρόθεσης συνταξιοδότησης»;  

Η εκτίµηση για τα λειτουργικά κενά που έστειλαν τα ΠΥΣΠΕ, ως τον 
Αύγουστο του 2011, έχει ως εξής : 

  
Εκτίµηση ΠΥΣΠΕ 

  
∆ΑΣΚΑΛΟΙ 2503 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1337 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 533 
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 562 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 306 

ΣΥΝΟΛΟ 5241 

Οι  µεταθέσεις πρέπει να γίνονται, όχι µε βάση τα οργανικά κενά αλλά µε 
βάση τα λειτουργικά. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν πολλαπλάσιες. 

Ο µικρός αριθµός των µεταθέσεων θα δηµιουργήσει πρόβληµα και στους διορισµούς 
µονίµων εκπαιδευτικών , αφού σύµφωνα µε το νόµο δεν µπορούν να γίνουν µόνιµοι 
διορισµοί σε περιοχές όπου δεν ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις για µετάθεση. 

Επίσης ,ο µικρός αριθµός µεταθέσεων, σε σχέση µε την υποχρεωτική 
παραµονή ( τριετία –διετία ) των συναδέλφων µας, δηµιουργεί µια σειρά 
αλυσιδωτών προβληµάτων στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στην 
οικογενειακή ζωή των συναδέλφων µας και καταστάσεις  άνισης και άδικης 
µεταχείρισης µεγάλης µερίδας  εκπαιδευτικών. Έτσι εκπαιδευτικός ο οποίος   δεν 
έχει δικαίωµα µετάθεσης (λόγω τριετίας) ή γιατί δεν πήρε µετάθεση , αδυνατεί 



να τοποθετηθεί σε σχολείο του τόπου κατοικίας του, θέση στην οποία  κατά πάσα 
πιθανότητα θα τοποθετηθεί αναπληρωτής συνάδελφος µε µηδενική προϋπηρεσία. 

Σε µια περίοδο που οι «υψηλόµισθοι!!!»  συνάδελφοί µας βλέπουν τους 
µισθούς τους να µειώνονται και το κόστος διαβίωσης καθηµερινά να αυξάνεται, 
είναι καταδικασµένοι να ζουν  τουλάχιστον για µια τριετία (κανείς δεν τους 
εξασφαλίζει ότι µετά την πάροδο της τριετίας θα µετατεθούν στην περιοχή  
προτίµησής τους)  µακριά από τις οικογένειές τους και τον τόπο µόνιµης 
διαµονής τους, να επιβαρύνονται µε έξοδα συντήρησης και ενοικίων, αρκετές 
φορές  δύο κατοικιών αν πρόκειται για έγγαµους, µε έξοδα µετακίνησης κτλ.. 
Άραγε οι µικροί µας µαθητές και η εκπαίδευση έχουν να κερδίσουν περισσότερα 
από έναν εκπαιδευτικό ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση και  νιώθει 
εγκλωβισµένος,  µακριά από την οικογένεια του , οικονοµικά εξαθλιωµένο,  ο 
οποίος δεν έχει λύσει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες του , χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα να προγραµµατίσει την προσωπική  και οικογενειακή του ζωή σε 
βάθος χρόνου τουλάχιστον µιας πενταετίας; 

Η ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε.  λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι  : 
·         Για τα κενά που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στα σχολεία δεν ευθύνονται οι 

µεταθέσεις ή οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών αλλά ο µικρός αριθµός διορισµών. 
·         Όταν ο εκπαιδευτικός  µετατεθεί στον τόπο των «συµφερόντων του» 

παραµένει στο ίδιο σχολείο περίπου 6 χρόνια  (αποτελέσµατα έρευνας που 
διεξήγαγε το ΙΠΕΜ/∆ΟΕ σε συνεργασία µε το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α∆Ε∆Υ 
και το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ ) 

·         Με βάση τον αριθµό των µεταθέσεων, που πραγµατοποιήθηκαν τις τελευταίες χρονιές 
προκύπτει ότι ο αριθµός των µετατιθεµένων εκπαιδευτικών  της Π.Ε είναι «τραγικά»   
µικρός σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των εκπαιδευτικών (70.000)  

·         Οι εκπαιδευτικοί , µετά και τις περικοπές του µνηµονίου, είναι εξαθλιωµένοι 
οικονοµικά  και δεν µπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες 
τους. 

Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
·         Να συνειδητοποιήσει, έστω και την τελευταία στιγµή,  ότι µε τιµωρητικές διατάξεις δεν 

µπορεί να δηµιουργηθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα στη σχολική µονάδα. Να 
επανεξετάσει το ζήτηµα των µεταθέσεων και να πραγµατοποιηθούν αυτές µε 
βάση τα λειτουργικά και όχι τα οργανικά κενά. 

·         Να ικανοποιηθούν, µε βάση τα λειτουργικά κενά,  όλες οι αιτήσεις των 
συναδέλφων µας για απόσπαση . 

·         Να δοθεί και φέτος στους  νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς  που διανύουν την 
υποχρεωτική υπηρεσία (τριετία) στην περιοχή του πρώτου διορισµού τους, το 
δικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης. Η απόσπαση είναι δικαίωµα του 
εκπαιδευτικού που ασκείται για συγκεκριµένους λόγους και δεν µπορεί να 
υπόκειται στον περιορισµό της τριετίας. 

·         Να κάνει αποδεκτή τη βασική πρόταση των εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών (∆ΟΕ-ΟΛΜΕ), 
για την κατάργηση της τριετίας στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και της διετίας στους 
υπόλοιπους (ν.3848/2010). Η συγκεκριµένη διάταξη πρέπει άµεσα να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί µε την παροχή κινήτρων παραµονής (π.χ. µόρια), όπως έχει προτείνει ο 
κλάδος , αφού  τίποτε δεν προσφέρει στην ποιότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

Από την Π.Α.Σ.Κ. εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 


