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ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιισσ  ααπποοςςππάάςςεειισσ  εεκκππααιιδδεευυττιικκϊϊνν  ΠΠ..ΕΕ..  &&  ΔΔ..ΕΕ..    

ΣΣυυννεεδδρρίίααςςηη  ττηησσ  οομμάάδδαασσ  εερργγααςςίίαασσ  ((2255//11//22001122))  γγιιαα  ττιισσ  ααπποοςςππάάςςεειισσ  ττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκϊϊνν  ΠΠ..ΕΕ  κκααιι  ΔΔ..ΕΕ..  
 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

 Συνεδρίαςε χκεσ (25/1/2012) θ ομάδα εργαςίασ για τισ αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςκοπό να επανεξετάςει τθ μοριοδότθςθ 

των επιμζρουσ κριτθρίων, προκειμζνου να αρκοφν οι τυχόν αδικίεσ που υπιρξαν κατά τθν 

πρϊτθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ.  

 Κατά τθ χκεςινι ςυηιτθςθ επιςθμάνκθκαν τα εξισ: 

1. Η μοριοδότηςη των αποςπάςεων, που πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά τθ φετινι 

χρονιά, αποτελεί κατάκτηςη για τουσ εκπαιδευτικοφσ και πρζπει να ςυνεχιςκεί, αφοφ 

εξαλειφκοφν τυχόν αδικίεσ ςτθ μοριοδότθςθ των επιμζρουσ κριτθρίων. 

2. Ο χρόνοσ πραγματοποίηςησ των φετινϊν αποςπάςεων (31 Αυγοφςτου ο πρϊτοσ κφκλοσ, 26 

Σεπτεμβρίου ο δεφτεροσ) δθμιοφργθςε τεράςτια προβλιματα ςτουσ ςυναδζλφουσ, οι οποίοι 

μια μζρα πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ δε γνϊριηαν ποφ πρζπει να παρουςιαςκοφν για να 

αναλάβουν υπθρεςία, αλλά και ςτθ ςτελζχωςθ των ςχολείων. 

3. Η απόφαςη τησ πολιτικήσ ηγεςίασ να προηγηθοφν, κατά προτεραιότθτα, οι αποςπάςεισ από 

πλεονάηουςεσ περιοχζσ ςε άλλεσ, δημιοφργηςε τεράςτιεσ αδικίεσ, αφοφ είχε ωσ αποτζλεςμα να 

αποςπαςκοφν ςε «δφςκολεσ» περιοχζσ εκπαιδευτικοί με πολφ λιγότερα μόρια από άλλουσ που 

είχαν περιςςότερα.  

4. Η πρόςληψη προςωρινϊν αναπληρωτϊν, ςε περιοχζσ που δεν ικανοποιικθκαν αιτιςεισ 

απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν με ςοβαρά οικογενειακά προβλιματα και προβλιματα υγείασ ιταν 

ενζργεια πζρα για πζρα απαράδεκτη – ακατανόητη και δθμιοφργθςε δικαιολογημζνη οργή 

και αγανάκτηςη ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν αποςπάςθηκαν.  
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 Πζρα από τισ παραπάνω αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ ςτθν επιτροπι ζγινε και μια πρϊτθ 

ςυηιτθςθ για τθν εξάλειψθ των αδικιϊν μοριοδότθςθ των επιμζρουσ κριτθρίων, όπωσ π.χ. για: 

α. τα μόρια των χρόνων υπθρεςίασ 

β. το πώσ υπολογίηεται θ ςυνυπθρζτθςθ 

γ. το ηιτθμα τθσ χθρείασ ςυναδζλφων, λόγω κανάτου 

δ. τισ αποςπάςεισ των εκπαιδευτικών που είναι τρίτεκνοι 

ε. τθ χιλιομετρικι απόςταςθ 

ςτ. το κζμα των ειδικών κατθγοριών 

η. τθν κατάργθςθ των περιοριςμών για τθν υποβολι αίτθςθσ απόςπαςθσ (να ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ όλοι και οι νεοδιόριςτοι), κλπ 

 Η ομάδα εργαςίασ κα ςυνεδριάςει τθν επόμενθ εβδομάδα, προκειμζνου να εξετάςει 

λεπτομερϊσ τα επιμζρουσ κριτιρια και να «διορκϊςει» τισ όποιεσ αδικίεσ υπάρχουν ςτο 

ςφςτθμα. 

 Ωσ καταληκτικόσ χρόνοσ για τη διατφπωςη τησ τελικήσ πρόταςησ ορίςθηκε το τζλοσ 

Φλεβάρη του 2012. 

 Όςοι ςυνάδελφοι ζχουν προτάςεισ για τη μοριοδότηςη των αποςπάςεων θα πρζπει 

να τισ καταθζςουν ςτουσ τοπικοφσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικϊν Π.Ε., προκειμζνου να 

αποςταλοφν ςτη Δ.Ο.Ε. η οποία θα καταλήξει και ςτην τελική πρόταςη την οποία θα 

ςτηρίξουμε ςτην επιτροπή.   

 
Δθμιτρθσ Μπράτθσ  

 


