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ΑΑγγααππηηττοοίί  ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι  
 

ΘΘέέμμαα  11οο::  ««ΜΜέέχχρριι  ττιιςς  2255  ΜΜααΐΐοουυ  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ααππόόσσππαασσηη  σσεε  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  φφοορρεείίςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ππααιιδδεείίααςς»»  
  

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
για απόσπαση εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε φορείς του υπουργείου 
παιδείας. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή των αιτήσεων έχει καθοριστεί η 25η Μαΐου.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί  µπορούν να υποβάλουν αίτηση  για απόσπαση µε εξαίρεση τους 
εκπαιδευτικούς που: α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική 
υπηρεσία στα σχολεία αυτά, β) διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-2011 και διανύουν την τριετή 
υπηρεσία τους, γ) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει µετά τις 31-08-2011 ή δ) 
υπηρετούν σε θέσεις µε θητεία η οποία λήγει µετά τις 31-08-2011. 

Οι φορείς για τους οποίους µπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση είναι:  
α) στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευση 

και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης  
β) σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 
γ) σε ανεξάρτητες και αποκεντρωµένες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ τουΥΠ∆ΒΜΘ 

(Ι.Ε.Π., Γενικά Αρχεία του Κράτους,  ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Ακαδηµία Αθηνών, 
κ.λ.π.).  

Η απόφαση για το ποιοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν ανήκει στην υπουργό παιδείας 
ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων διοικητικών οργάνων.  

α) Την πρόταση για απόσπαση στην Κεντρική υπηρεσία τη διαµορφώνει το Κεντρικό 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π.) που βρίσκεται 
στο υπουργείο παιδείας,  

β) την πρόταση για τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης καταθέτει το αρµόδιο ΑΠΥΣΠΕ και  

γ) την πρόταση για την απόσπαση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
καταθέτουν τα αρµόδια όργανα αυτών των φορέων. 

Οι αρµοδιότητες και τα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για κάθε ένα φορέα 
απόσπασης αναλύονται στην εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (δείτε παρακάτω). 

 
ΠΠρροοσσοοχχήή  σσττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  σσττιιςς  ππρροοθθεεσσµµίίεεςς  

 
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται µπορούν να καταθέσουν αίτηση µόνο για έναν φορέα ή 

υπηρεσία του  υπουργείου παιδείας. Σε περίπτωση αίτησης απόσπασης για διευθύνσεις 
εκπαίδευσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής δύο διευθύνσεων της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. 
Επίσης όσοι καταθέσουν αίτηση απόσπασης σε φορείς του υπουργείου παιδείας έχουν 
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δυνατότητα να καταθέσουν και αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ όµως κατά τη 
διαδικασία των αποσπάσεων προηγούνται οι αιτήσεις σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠ∆ΒΜΘ και 
σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται οι υπόλοιπες αιτήσεις π.χ. από ΠΥΣΠΕ σε 
ΠΥΣΠΕ. 

Επίσης µετά την υποβολή των αιτήσεων δεν µπορεί να γίνει καµία τροποποίηση στους 
φορείς απόσπασης καθώς και δεν γίνονται δεκτές ανακλήσεις απόσπασης παρά µόνο σε 
περίπτωση που προκύπτει λόγος µετά τη λήξη των αιτήσεων απόσπασης. 

 
ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  

 
Η διαπίστωση που γίνεται εύκολα αντιληπτή είναι ότι σε αυτές τις αποσπάσεις 

επικυρώνονται οι καταργήσεις των γραφείων εκπαίδευσης (ενώ δεν υπάρχει ακόµα καµία 
απόφαση κατάργησης των γραφείων) µιας και δεν προκηρύσσονται θέσεις για αυτά, παρά µονάχα 
για τις διευθύνσεις. Αυτό δηµιουργεί ορισµένα ερωτήµατα στον τρόπο µε τον οποίο θα 
στελεχωθούν οι διευθύνσεις και πώς θα εξυπηρετηθούν νοµοί µε έναν τεράστιο αριθµό 
εκπαιδευτικών και σχολικών µονάδων, αφού όπως προβλέπεται από το σχέδιο της διοικητικής 
αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση, οι διευθύνσεις πλέον θα έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες. Όπως 
όλες οι σχολικές µονάδες πρέπει να λειτουργούν µε πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούν και όλοι οι φορείς του υπουργείου 
παιδείας, ιδιαίτερα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης που αποτελούν το συνδετικό κρίκο µε την κεντρική 
υπηρεσία. Το πρόβληµα δηλαδή που ενδέχεται να προκύψει είναι η µη εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού στις διευθύνσεις, µιας και η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις καταλήγει µε 
την επισήµανση ότι: «σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε 
σχολεία καµία απόσπαση δεν θα πραγµατοποιηθεί».  

Το µεγάλο πρόβληµα σε διοικητικό προσωπικό στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε όλους 
τους φορείς του υπουργείου παιδείας µπορεί να λυθεί µε 2 τρόπους δίχως οικονοµικό κόστος. Είτε 
µε µόνιµη τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα  χαρακτηρίζονται  πλέον ως διοικητικοί 
υπάλληλοι, είτε µε στελέχωση των φορέων αυτών από µόνιµο προσωπικό που θα προκύψει από 
τις επικείµενες µετατάξεις λόγω κατάργησης των υπηρεσιών τους. Η απόφαση για να λυθεί 
οριστικά το ζήτηµα είναι καθαρά πολιτική όπως και τα περισσότερα ζητήµατα στην εκπαίδευση. 
∆υστυχώς όµως όπως φαίνεται, η ηγεσία του υπουργείου παιδείας συνεχίζει να καταφεύγει σε 
πρόχειρες λύσεις που το µόνο που προσφέρουν είναι η δηµιουργία νέων προβληµάτων στον ήδη 
βεβαρυµµένο από προβλήµατα εκπαιδευτικό κόσµο.   

 
ΘΘέέμμαα  22οο::  ««ΔΔιιααγγωωννιισσμμόόςς  ΑΑΣΣΕΕΠΠ  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΑΑγγωωγγήή……..»»  

Το υπουργείο παιδείας εξέδωσε δελτίο τύπου στις 18 Μαΐου, µετά την συνάντηση 
επιτροπής αδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής µε την υφυπουργό παιδείας Εύη 
Χριστοφιλοπούλου. Το δελτίο τύπου µοιάζει περισσότερο σαν να έχει εκδοθεί από το υπουργείο 
προστασίας του πολίτη παρά από το υπουργείο παιδείας µε χαρακτηριστικότερο όλων τον τίτλο 
του: «Εισβολή αδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων» και µε αποκορύφωµα την πρώτη γραµµή της ανακοίνωσης που 
κάνει λόγο για «απρόσκλητη και καθόλα παράτυπη εισβολή αδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής 
αγωγής και εκπροσώπων της ∆ΟΕ στο υπουργείο παιδείας». Απαράδεκτοι οι χαρακτηρισµοί 
του υπουργείου παιδείας, µιας και ποτέ δεν έσκυψε στα προβλήµατα αυτού του ευαίσθητου 
τοµέα της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής. 

Το µοναδικό έγκληµα των συναδέλφων που το υπουργείο παιδείας τους κρατάει όµηρους 
µε την υπόσχεση διενέργειας διαγωνισµού ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής, ήταν η διαµαρτυρία µε 
απεργιακή κινητοποίηση και η προσπάθεια συνοµιλίας µε την υφυπουργό παιδείας. Τελικά η 
υφυπουργός δέχτηκε την επιτροπή τους για να ακούσει τα αιτήµατά τους. Οι συνάδελφοι 
διεκδικούν το αυτονόητο, την µονιµοποίησή τους και την εξασφάλιση της δίκαιης 
µοριοδότησής τους.  

Η απάντηση της υφυπουργού ήταν πως όλα έχουν δροµολογηθεί και αναµένεται η έγκριση 
από το υπουργείο εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειµένου να 
προχωρήσει η διεξαγωγή του διαγωνισµού ΑΣΕΠ. Σε ότι αφορά τη µοριοδότηση ενηµέρωσε 
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τους εκπαιδευτικούς πως δροµολογείται νέο θεσµικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή που 
εξασφαλίζει και το ζήτηµα αυτό. 

Από τον Φεβρουάριο αναµένεται να διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ για την 
ειδική αγωγή, έχει ανακοινωθεί η ύλη και οι συνάδελφοι βρίσκονται εν αναµονή από µήνα σε 
µήνα. Πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς και στον ορίζοντα δεν φαίνεται καµία εξέλιξη. Η 
κοροϊδία έχει και όρια. Πότε θα γίνει κατανοητό ότι δεν µπορεί κανείς να παίζει µε την τύχη 
της εκπαίδευσης; Είµαστε δίπλα στους συναδέλφους της ειδικής αγωγής και ζητάµε την άµεση 
διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού ΑΣΕΠ, µε σκοπό να στελεχωθούν πλήρως τα τµήµατα 
ένταξης και τα ειδικά σχολεία για να δηµιουργηθούν γερά θεµέλια στον ιδιαίτερο αυτό τοµέα 
της εκπαίδευσης. Το υπουργείο παιδείας αντί να εκδίδει τέτοια δελτία τύπου, που δεν το 
τιµάνε, οφείλει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το ζήτηµα.  

 
ΘΘέέμμαα  33οο::  ««ΕΕκκλλοογγέέςς  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη»»  

  

Η αυλαία των εκλογών στην Κρήτη, για ανάδειξη νέων ∆.Σ. των συλλόγων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, νέων αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ∆ΟΕ και νέων ελεγκτικών 
επιτροπών, ανοίγει την Τρίτη 24 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου. Την ίδια µέρα από 
νωρίς πραγµατοποιείται εκλογοαπολογιστική συνέλευση σε όλους τους συλλόγους και στη 
συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία των αρχαιρεσιών. Στους νοµούς της Κρήτης οι 
προγραµµατισµένες συνελεύσεις και εκλογές έχουν αποφασιστεί ως εξής: 

• Χανιά (1 σύλλογος) στις 24 Μαΐου 
• Ηράκλειο (και οι 3 σύλλογοι) στις 25 Μαΐου 
• Λασίθι: Σύλλογος Αγ. Νικολάου στις 26 Μαΐου, Σύλλογος Ιεράπετρας στις 24 
Μαΐου και Σύλλογος Σητείας στις 3 Ιουνίου 

• Ρέθυµνο (1 σύλλογος) στις 8 Ιουνίου 
 

Συνάδελφοι 
 

Σε µια περίοδο που τα εργασιακά µας δικαιώµατα βάλλονται βάναυσα και η εκπαιδευτική 
πολιτική της χώρας γονατίζει στο βωµό του χρήµατος, γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η 
ανάγκη για δράση, για αγώνα, για αλλαγή σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλισµού. Σε αυτές τις 
εκλογές έχουµε χρέος µε την ψήφο µας να στηρίζουµε και να δυναµώσουµε όλες τις φωνές που 
λειτουργούν δίχως αγκυλώσεις, µε καθαρές ιδέες και όραµα, µε στόχο την προάσπιση του 
δηµόσιου και δωρεάν σχολείου και των κεκτηµένων – δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών. ∆εν 
µπορεί καµία πολιτική να περάσει, όταν υπάρχουν ισχυρές φωνές που καταγγέλλουν παράνοµες 
διαδικασίες, που υπερασπίζονται και στηρίζουν τους συναδέλφους, που προτείνουν µε 
ουσιαστικά επιχειρήµατα, που διεκδικούν το καλύτερο για την εκπαίδευση µε όραµα το αύριο 
που θέλουµε και όχι το αύριο που κάποιοι µας σχεδιάζουν. Η ψήφος µας έχει δύναµη, µια 
δύναµη που µπορεί να µετατραπεί σε ισχυρό όπλο κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 
υπονοµεύουν και πλήττουν το δηµόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Στηρίζοντας καθαρές και 
ανένταχτες φωνές για τα ∆Σ των συλλόγων µας και για τους αντιπροσώπους στη ΓΣ της ∆ΟΕ 
στηρίζουµε το αύριο της εκπαίδευσης και το µέλλον του κλάδου µας. Όλες οι ανατροπές και οι 
αλλαγές στον ρου της ιστορίας ξεκίνησαν από τη Βάση. Στο χέρι µας είναι να αλλάξει η 
σηµερινή κατάσταση. Συµµετέχουµε εποµένως ΟΛΟΙ στις ερχόµενες εκλογές στο σύλλογο που 
ανήκουµε. 
  

ΜΜιιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  εείίδδηησσηη  

Οι δάσκαλοι και οι µαθητές της ΣΤ τάξης του 9ου ∆ηµοτικού σχολείου Ρεθύµνου µας 
προσκαλούν σε δύο θεατρικές παραστάσεις που θα διεξαχθούν στο χώρο του σχολείου τις εξής 
ηµεροµηνίες: 

• Κουκλοθέτρο: "Η κουκλοδίκη της Μόλυνσης": Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου, 
Τετάρτη 1, Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου. Ώρας προσέλευσης: 17:45 

• Θεατρικό: "Μουσική ∆ιαφωνία": Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου, Τετάρτη 1, 
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου. Ώρας προσέλευσης: 19:45 
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Κάθε προσπάθεια των µικρών µας µαθητών πρέπει να πλαισιώνεται από όλους µας µε 
ιδιαίτερη θέρµη. Όσοι βρεθείτε εποµένως στο Ρέθυµνο τις µέρες των παραστάσεων µην 
παραλείψετε να παρακολουθήσετε αυτή την υπέροχη δουλειά των παιδιών και των δασκάλων 
τους.  

∆είτε τις αφίσες των παραστάσεων στο πλούσιο εκπαιδευτικό site του φίλου και 
εξαίρετου συναδέλφου Αντώνη Νιανιούρη. https://sites.google.com/site/scholarxeio/9o-
demotiko-scholeio-rethymnou-anakoinoseis-st1  

  

  

Σας στέλνω: 

• Την εγκύκλιο για τις αποσπάσεις, τις οδηγίες για συµπλήρωση και την αίτηση. 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/apospaseis_foreis_110517.zip  

• Το δελτίο τύπου του υπουργείου παιδείας σχετικά µε το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ 
ειδικής αγωγής. 
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=268
4%3A18-05-11-eisboli-adioriston-ekpaideytikon-eidikis-agogis-sto-ypoyrgeio-
paideias-dia-bioy-mathisis-kai-thriskeymaton&catid=80%3Adeltia-
typoy&Itemid=806&lang=el   

 
 
 

  ««ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΣΣΑΑΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑ,,  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΜΜΜΜΟΟ»»  

ΑΑ∆∆ΑΑΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΑΑΗΗΣΣ  

  

ΜΜεε  ΣΣυυννααδδεελλφφιικκοούύςς  ΧΧααιιρρεεττιισσµµοούύςς  

  

                                                                                                                                                                                ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤρροούύλληηςς  

ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς    ΑΑιιρρεεττόόςς    

                                                                                                                                              ΑΑΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ  ΚΚρρήήττηηςς  
 

 

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω 
στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: 
giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου 
μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis). 

 

 


