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Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στις 20 & 21 Μαρτίου 2012  

για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών 

  

Ανάγκη για όσο το δυνατόν περισσότερες μεταθέσεις 

  

Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με κύριο θέμα 

συζήτησης τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα: 

  

•1.      Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ειδικές 

κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.  

Το ΚΥΣΠΕ για άλλη μια φορά θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αφού έως σήμερα δεν 

έγινε αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων ώστε να ενταχθούν νέες ασθένειες ίσης ή 

μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Το αποτέλεσμα 

είναι η μη ένταξη συναδέλφων στην ειδική κατηγορία, αν και αντιμετωπίζουν 

σοβαρότατα προβλήματα υγείας.  

Ελπίζω ότι φέτος όσοι εκπαιδευτικοί ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες να 

ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μετάθεσης τους και να μην επαναληφθούν τα όσα 

συνέβησαν πέρυσι όπου πολλοί συνάδελφοι ενώ εντάχθηκαν στις ειδικές κατηγορίες 

δεν πήραν μετάθεση με το πρόσχημα της έλλειψης οργανικών θέσεων.  

  

•2.      Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ και 

ΚΕΔΔΥ. 

Το Συμβούλιο θα εξετάσει αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 

ένταξη στη διαδικασία μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ. Κυρίως το Συμβούλιο 

εξετάζει συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σχετικά με την Ειδική Αγωγή.  



Αυτές οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μαζί με τις γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε 

περιοχή. 

•3.      Εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων στα Διαπολιτισμικά Σχολεία. 

Οι μεταθέσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν με μοριοδοτούμενα κριτήρια.  

  

•4.      Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης και αιτήσεων 

τροποποίησης προτιμήσεων μετάθεσης. 

Ως γνωστό με βάση την κείμενη νομοθεσία οι ανακλήσεις των αιτήσεων μετάθεσης 

πραγματοποιούνται έως το τέλος Δεκεμβρίου. Παρά ταύτα το ΚΥΣΠΕ κατά πάγια 

τακτική κάνει δεκτές όλες τις εκπρόθεσμες αιτήσεις ανάκλησης των  μεταθέσεων, 

γιατί αυτό διευκολύνει συναδέλφους που επιθυμούν μετάθεση. 

Ως προς τις αιτήσεις τροποποίησης προτιμήσεων μεταθέσεων η έως τώρα πρακτική 

των Συμβουλίων ήταν απορριπτική. 

Οι γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή θα ολοκληρωθούν, πιθανόν, πριν από 

το Πάσχα. Μαζί με αυτές θα ανακοινωθούν και οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και 

ΚΕΔΔΥ.  

Έως σήμερα η υπηρεσία δεν έχει ζητήσει τα κενά από τις Διευθύνσεις Π.Ε. με βάση 

τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι φετινές μεταθέσεις. Τα στοιχεία που προκύπτουν 

από το survey είναι αμφισβητούμενα. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης, οι 

μεταθέσεις θα είναι λίγες.  

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης 

λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην 

πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων μεταθέσεων.  

Είναι ανάγκη η νέα πολιτική ηγεσία να κατανοήσει τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών και να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και, προπαντός, ανθρωπιά.  

Ταυτόχρονα το ΚΥΣΠΕ θα εξετάσει τις αιτήσεις τοποθέτησης πρώην Σχολικών 

Συμβούλων σε προσωποπαγείς θέσεις και τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Πάντα στη διάθεσή σας 

Παληγιάννης Βασίλης 

 


