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ΘΘέέμμαα::  ««ΦΦεειιδδωωλλέέςς  οοιι  μμεεττααθθέέσσεειιςς  ααππόό  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ  σσεε  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ»»  

Λίγο πριν ανοίξουµε από τις διακοπές του Πάσχα επέλεξε το υπουργείο παιδείας να 
εξεταστούν και να ανακοινωθούν οι µεταθέσεις γενικής αγωγής και οι µεταθέσεις σε ΣΜΕΑ. Οι 
φετινές µεταθέσεις είναι οι λιγότερες µεταθέσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις µεταθέσεων γενικής και ειδικής αγωγής ήταν 
10.005 και ικανοποιήθηκαν 1.736 µε ποσοστό 17,35%. Συνολικά από τις 9.573 αιτήσεις 
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ικανοποιήθηκαν οι 1.459 δηλαδή σε ποσοστό 15,24%.  Ανά 
κλάδο τα πράγµατα λαµβάνουν µια διαφορετική διάσταση. 5.537 ήταν οι αιτήσεις που κατέθεσαν οι 
δάσκαλοι και ικανοποιήθηκαν µόλις 551 αιτήσεις δηλ. σε ποσοστό 9,95% ενώ οι αιτήσεις που 
κατέθεσαν νηπιαγωγοί ήταν 2.302 και ικανοποιήθηκαν 863 αιτήσεις µε ποσοστό ικανοποίησης 
37,49%. Τα πράγµατα γίνονται πιο γλαφυρά όταν παρατηρήσει κανείς τις περιοχές στην Ελλάδα που 
είχαν ή δεν είχαν καθόλου µεταθέσεις. Ανά κλάδο έχουµε τα εξής δεδοµένα:  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 35 44 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 62 17 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 14 65 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 7 72 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7 72 

 

Ο παραπάνω πίνακας αναδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος που προέκυψε ιδιαίτερα 
στους δασκάλους, µιας και σε 44 περιοχές της Ελλάδας δεν µετατέθηκε κανένας δάσκαλος. 
Ενδεικτικά αναφέρω ορισµένες περιοχές που δεν υπήρξε καµία µετάθεση δασκάλου: Α΄, Β΄, Γ΄, και 
∆΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ ανατολικής Αττικής,  Α΄ και Β΄ Πειραιά, Βοιωτία, Α΄ και Β΄ Αρκαδίας, 
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Φωκίδα, Ευρυτανία, Α΄ και Β΄ Κεφαλονιάς, ∆΄ και Ε΄ Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Ξάνθη, Ροδόπη, 
Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι, ∆ωδεκάνησα κ.α. Συνέπεια όλου αυτού του γεγονότος ήταν η 
κατακόρυφη αύξηση των βάσεων στις 35 περιοχές της Ελλάδας για τους δασκάλους και 
αντίστοιχα στις 62 περιοχές για τους νηπιαγωγούς. 
 

««ΠΠόόσσοοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  φφεεύύγγοουυνν  κκααιι  ππόόσσοοιι  έέρρχχοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη»»  

  

Το φαινόµενο που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ελλάδα µε τη δραστική µείωση των 
µεταθέσεων εµφανίζεται πολύ χαρακτηριστικά στην Κρήτη. Σε όλους τους νοµούς της Κρήτης 
έχουµε περισσότερες µεταθέσεις προς άλλες περιοχές, εκτός από το νοµό Ηρακλείου που 
φαίνεται να εξασφαλίζει επιπλέον 23 δασκάλους. Έτσι ο νοµός Χανίων µένει µε 14 δασκάλους 
λιγότερους, ο νοµός Ρεθύµνου µε 9, και  ο νοµός Λασιθίου µε 4. Σε επίπεδο νηπιαγωγών τα 
πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα. Το Ηράκλειο µένει µε 26 νηπιαγωγούς λιγότερους, τα Χανιά µε 
3, το Ρέθυµνο µε 12 και το Λασίθι µε 25.  

Αναλυτικά οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πόσοι εκπαιδευτικοί φεύγουν και πόσοι έρχονται 
στην Κρήτη ανά ειδικότητα. 

 

 

 

                                                           

* Στα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου παιδείας, όπως εµφανίζονται στον πίνακα των βάσεων για το Ηράκλειο στους 
καθηγητές Αγγλικής και Φυσικής αγωγής, φαίνεται να έχει γίνει λάθος. Είτε τα µόρια των συναδέλφων έχουν 
καταχωρηθεί λάθος στον πίνακα µε τα ονόµατα (44,38 και 94,81) είτε στον πίνακα µε τις βάσεις των µεταθέσεων (46,38 
και 96,81 αντίστοιχα). Εδώ χρησιµοποιούµε  τα στοιχεία από τον πίνακα των ονοµάτων ως πιο έγκυρο πίνακα βάσεων. 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 10 2 - 1 

ΧΑΝΙΑ - 3 - 1 - 

ΡΕΘΥΜΝΟ - - 2 - - 

ΛΑΣΙΘΙ - - - - - 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΦΕΥΓΟΥΝ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 36 2 1 - 

ΧΑΝΙΑ 14 6 1 - 1 

ΡΕΘΥΜΝΟ 9 12 1 - - 

ΛΑΣΙΘΙ 4 25 1 - - 

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18,28 14,82 44,38* - 94,81* 

ΧΑΝΙΑ - 73 - 39,73 - 

ΡΕΘΥΜΝΟ - - 20,97 - - 

ΛΑΣΙΘΙ - - - - - 
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Βασικές αιτίες της δραστικής µείωσης των µεταθέσεων είναι:  
• Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων µε τη µείωση των οργανικών θέσεων 

σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
• Η εφαρµογή της 3ετίας στους νεοδιόριστους που έχει εγκλωβίσει συναδέλφους για 3 

χρόνια σε περιοχές, στις οποίες άλλοι συνάδελφοι επιθυµούν να βρεθούν. Ένα µέτρο 
που απλά δείχνει τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας να 
“τιµωρήσει” τους συναδέλφους για την επιλογή τους να διοριστούν. 

• Η µη εξέταση των αιτήσεων απόσπασης για τα διαπολιτισµικά και τα 
πειραµατικά σχολεία. Μια πράξη παράνοµη, αφού το νοµοθετικό πλαίσιο 
προβλέπει αποσπάσεις σε αυτά τα σχολεία και µάλιστα προηγούνται αυτές των 
γενικών µεταθέσεων. 

• Η προετοιµασία της εκπαιδευτικής κοινότητας για δραστική µείωση των 
διορισµών από το Σεπτέµβριο του 2011. Οι περιοχές που δεν πήραν κανέναν 
εκπαιδευτικό µε µετάθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πάρουν κανέναν 
νεοδιόριστο εκπαιδευτικό φέτος. Αντιλαµβάνεται κανείς το πρόβληµα που θα 
προκύψει, αφού στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας δεν θα διοριστούν 
συνάδελφοι.  

• Και φυσικά ο τρόπος µε τον οποίο καθορίστηκαν τα οργανικά κενά και έγιναν οι 
µεταθέσεις. Όπως αναφέρουν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ, το υπηρεσιακό συµβούλιο δεν 
έλαβε υπόψιν τις εκτιµήσεις των οργανικών κενών που έστειλαν τα ΠΥΣΠΕ και οι 
Περιφέρειες παρά µόνο τα οργανικά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγµή. Μόνο ως 
κοροϊδία µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το γεγονός.   

 

««ΠΠρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα»»  
 
Πρώτα από όλα οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών, αφού διαπιστώσουν ότι υπάρχουν εκτιµώµενα 

οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί από τις µεταθέσεις, οφείλουν να κινητοποιηθούν και να 
διεκδικήσουν µαζί µε τη ∆ΟΕ νέα φάση µεταθέσεων. Οργανικά κενά είναι και αυτά που θα 
προκύψουν από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Το αναφέρω διότι το υπουργείο είχε ζητήσει από 
όσους προτίθενται να πάρουν σύνταξη να καταθέσουν σχετική δήλωση. Συγχρόνως για λόγους 
νοµιµότητας οφείλει η ∆ΟΕ να διεκδικήσει την άµεση εξέταση των αιτήσεων µεταθέσεων για 
τα πειραµατικά και τα διαπολιτισµικά σχολεία.  

Ένα πρόβληµα που φάνηκε πολύ έντονα σε αυτές τις µεταθέσεις είναι η επιβολή της 3ετίας 
στους νεοδιόριστους και από φέτος της 2ετίας στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Ο 
εγκλωβισµός των εκπαιδευτικών για 3 χρόνια σε ένα νοµό, στον οποίο επιθυµούν άλλοι συνάδελφοι 
από άλλες περιοχές να µετακινηθούν, δεν λύνει προβλήµατα αλλά δηµιουργεί ακόµα και σε 
πρακτικό επίπεδο µε το φετινό τραγέλαφο των µεταθέσεων ως παράδειγµα. Η λύση που 
προτείνουµε συνεχώς είναι µία, άµεση κατάργηση της 3ετής και 2ετής τιµωρίας. 

Όσοι συνάδελφοι έχετε κάνει αίτηση για µετάθεση και δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά σας 
δείτε τα µόριά σας και συγκρίνετέ τα µε τις βάσεις και τον πίνακα των ονοµάτων που 
ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας. Μπορεί να έχει προκύψει οποιοδήποτε λάθος,  σε αυτή την 
περίπτωση καταθέστε ένσταση όσο πιο γρήγορα µπορείτε στο γραφείο που ανήκετε οργανικά 
για να εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ.  

Επίσης υπάρχει δυνατότητα µέσα σε 15 ηµέρες να καταθέσετε αίτηση για αµοιβαία 
µετάθεση µε άλλους συναδέλφους του ίδιου κλάδου. ∆ύο προϋποθέσεις υπάρχουν για να µπορείτε 
να καταθέσετε τέτοια αίτηση α) να µην έχετε πάνω από 25 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας και β) 
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η µεταξύ σας διαφορά (των εµπλεκόµενων στην αµοιβαία µετάθεση) να µην υπερβαίνει τα 10 
χρόνια πραγµατικής προϋπηρεσίας. 

Βασικές συνέπειες των µειωµένων µεταθέσεων θα είναι οι µειωµένοι διορισµοί την 
επόµενη σχολική χρονιά και φυσικά η αυξηµένη ζήτηση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. 
Σε όσες περιοχές δεν υπήρξε µετάθεση το πιθανότερο δεν θα υπάρξει κανένας διορισµός τον 
Σεπτέµβριο. Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών δεν λαµβάνονται υπόψιν τα οργανικά αλλά τα 
λειτουργικά κενά. Σε αυτή την περίπτωση οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες για εκπαιδευτικό 
προσωπικό µιας και τα λειτουργικά κενά είναι πολλαπλάσια των οργανικών κενών. Αυτό 
δείχνει την πρόθεση του υπουργείου παιδείας από το Σεπτέµβριο να έχει µειωµένους 
διορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών αλλά µε αυξηµένες προσλήψεις αναπληρωτών που φυσικά, 
λόγω οικονοµικής δυστοκίας, θα είναι µέσω ΕΣΠΑ.  

Το βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε, σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, είναι 
ότι το υπουργείο παιδείας έχει επιδοθεί σε ένα ξέφρενο κυνηγητό µε σκοπό τη σταδιακή µείωση 
του αριθµού των µόνιµων εκπαιδευτικών. Οι συγχωνεύσεις σχολείων µε τον τρόπο που έγιναν, η 
κατάργηση του ∆ιδασκαλείου, η µείωση των αποσπάσεων στο εξωτερικό µε συνέπεια το 
µαρασµό των ελληνόγλωσσων σχολείων της διασποράς, η εµµονή της υπουργού παιδείας για 
διατήρηση της 3ετίας στους νεοδιόριστους και η δραστική µείωση των µεταθέσεων που 
συνεπάγεται δραστική µείωση των διορισµών συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η µέριµνα του 
υπουργείου παιδείας δεν είναι τα προβλήµατα της εκπαίδευσης αλλά η µείωση του αριθµού των 
µόνιµων εκπαιδευτικών. Αυτή η πολιτική επιλογή σηµαίνει έκπτωση από την ποιότητα της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης, δηλαδή έκπτωση από το µέλλον της χώρας. Προφανώς όλους αυτούς 
που οδηγούν την εκπαίδευση στο µαρασµό, για άλλου είδους συµφέροντα, όχι µόνο 
νεοφιλελεύθερους µπορούµε να τους χαρακτηρίσουµε αλλά το λιγότερο αφιλοπατρίδες. 

 
 

 

Άλλες εκπαιδευτικές ειδήσεις: 

• Την Παρασκευή 29 Απριλίου στο νοµό Ρεθύµνου ειδοποίησαν τους διευθυντές των 

δηµοτικών σχολείων και τους προϊσταµένους των ολιγοθέσιων δηµοτικών για να σπεύσουν 

να λάβουν από την τράπεζα τα χρήµατα για την πληρωµή των καθαριστριών. Το παράδοξο 

της υπόθεσης είναι ότι ενώ όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονταν σε διακοπές και πολλοί από 

αυτούς στις ιδιαίτερες πατρίδες τους (εκτός Κρήτης), τους ενηµέρωσαν ότι αν δεν λάµβαναν 

τα χρήµατα εκείνη την ηµέρα θα µεταβιβάζονταν στους καλλικρατικούς δήµους µε άγνωστες 

συνέπειες για την πληρωµή των καθαριστριών. Φανταστείτε το συνάδελφο που βρίσκεται 

στην άλλη άκρη της Ελλάδας δίχως τη σφραγίδα του σχολείου και το βιβλιάριο, ανήµπορος 

να κάνει το παραµικρό. Η ευθύνη σε καµία περίπτωση δεν βαραίνει τους συναδέλφους παρά 

µόνο τους αρµόδιους διοικητικούς εγκάθετους που πράττουν µε τεχνοκρατικές λογικές. Το 

πρόβληµα φαίνεται πως λύθηκε, µιας και µε παρεµβάσεις που έγιναν και από τους 

προϊσταµένους εκπαίδευσης δόθηκε η δυνατότητα να λάβουν τα χρήµατα οι συνάδελφοι τη 

∆ευτέρα 2 Μαΐου.  

• Ακόµα υπάρχουν προβλήµατα στις πληρωµές ορισµένων συναδέλφων ειδικοτήτων µέσω 

ΕΣΠΑ σε περιοχές της Ελλάδας, αφού δεν έχουν πληρωθεί ακόµα για τους µήνες Μάρτιο και 
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Απρίλιο. Οι συνάδελφοι πέρασαν τις γιορτές του Πάσχα απλήρωτοι και ενώ περίµεναν να 

λάβουν την Παρασκευή τα χρήµατά τους, µιας και η εντολή πληρωµής έχει εκδοθεί εδώ και 

10 µέρες, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν χρήµατα στους λογαριασµούς τους. Το πιθανότερο 

είναι να έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα από τον αρµόδιο αποσπασµένο υπάλληλο που έχει 

αναλάβει τις πληρωµές αυτές. Όπως και να έχει δεν είναι ούτε νόµιµο, ούτε ηθικό, ούτε όµως 

και ανθρώπινο συνάδελφοί µας να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είµαστε δίπλα στους 

συναδέλφους µας, παρακολουθούµε το θέµα και όπου χρειαστεί θα επέµβουµε για τη λύση 

του προβλήµατος. 

 

 

 

Σας στέλνω: 

• Τα ονόµατα και τις φετινές βάσεις των µεταθέσεων της Α/θµιας εκπαίδευσης 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/metatheseis_110429.zip  

 

 

 

««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 ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του 
οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis). 

 


