
Παληγιάννης Βασίλειος 

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                    

Τηλ. 6974750409 

Fax: 2103442287                                          

e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                                        Αθήνα, 26/03/2018 
  
  
 

Η σφαγή στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ  

κι η ανάγκη μόνιμων διορισμών 

 

 Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 23-3-2018 οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ. Η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε έγκαιρα, γεγονός που κρίνεται θετικό. 

 Από τις 4.596 αιτήσεις γενικής αγωγής ικανοποιήθηκαν 551, ποσοστό 11,99%.  

 Αυτό το χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης και μάλιστα για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οφείλεται ως ένα μεγάλο βαθμό στον αυθαίρετο τρόπο 

υπολογισμού των οργανικών κενών από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 

και την απροκάλυπτη παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας. 

 Η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας χαρακτηρίζεται απαράδεκτη και έρχεται σε 

αντίθεση με τα προβλεπόμενα του Ν.3848/10 άρθρο 7 παρ.7: ‘’οι πίνακες καταρτίζονται 

από τις οικείες Δ/νσεις προσωπικού της ΚΥ οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των 

Π.Δ. και τη γνώμη του ΚΥΣΠΕ’’. 

 Δεν είναι δυνατόν π.χ.: 

 Α. Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης Λάρισας να δίνει 41 κενά δασκάλων, η Π.Δ. 28 και η 

πολιτική ηγεσία 8. 

 Β. Ο Δ/ντής Πειραιά να δίνει 172 κενά δασκάλων, ο Π.Δ. 20 και η πολιτική ηγεσία 

30. 

 Γ. Ο Δ/ντής Μεσσηνίας να δίνει 102 κενά δασκάλων, ο Π.Δ. 102 και η πολιτική 

ηγεσία 60. 

 Δεν είναι δυνατόν στην Αττική οι Δ/ντές Εκπαίδευσης να καταγράφουν 930 κενά 

δασκάλων και το σύστημα να τρέχει με 455 κενά. Η πολιτική ηγεσία φαίνεται ότι δεν 

εμπιστεύεται ούτε τους Π.Δ. που η ίδια διόρισε, ούτε τους Δ/ντές Εκπαίδευσης. 

 Εύλογα τίθεται το ερώτημα, τα οργανικά κενά είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα ή 

ο καθένας τα προσδιορίζει κατά το δοκούν;  

 Ως αιρετός του ΚΥΣΠΕ εξέφρασα την πλήρη αντίθεσή μου στον αυθαίρετο και 

αναιτιολόγητο υπολογισμό των κενών και την ανεύθυνη παρέμβαση της πολιτικής 

ηγεσίας στη διαμόρφωση του τελικού πίνακα κενών. 
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 Η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας πιστοποιεί το νέο ήθος της ‘’κυβερνώσας 

αριστεράς’’. 

 Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν τιμά κανέναν και πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία 

της πολιτικής ηγεσίας και κυρίως του ΚΥΣΠΕ, που συμφωνεί με τις «άνωθεν εντολές», 

ενέργεια που καταδεικνύει γι’ άλλη μια φορά την έλλειψη υπευθυνότητας στην 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων και την προάσπιση των θεσμών. 

   Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διαμορφώνεται ένα εφιαλτικό τοπίο για χιλιάδες 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα βρεθούν για άλλη μια χρονιά μακριά από τις οικογένειές 

τους με πολλαπλές επιπτώσεις στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. 

 Οι κυβερνώντες οφείλουν να κατανοήσουν πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί, 

είναι άνθρωποι με οικογενειακές υποχρεώσεις και προβλήματα. Επομένως η εξάντληση 

κάθε δυνατότητας ικανοποίησης μετάθεσης είναι υποχρέωση της πολιτείας. 

 Η αποτύπωση των χιλιάδων οργανικών κενών πρέπει να προβληματίσει την 

κυβέρνηση για την ανάγκη μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. 

 Δεν είναι δυνατόν στην Αττική να έχουμε 1.316 οργανικά κενά κι από αυτά 825 

δασκάλων, στην Κρήτη 817 οργανικά κενά κι από αυτά 459 δασκάλων, στα Δωδεκάνησα 

603 και από αυτά 323 δασκάλων κλπ. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε με βάση τα στοιχεία 

των Δ/ντών Εκπαίδευσης πάνω από 6.500 οργανικά κενά στην ΠΕ. Η εικόνα αυτή δεν 

τιμά κανέναν κι είναι αποτέλεσμα της έλλειψης μόνιμων διορισμών τα τελευταία 

μνημονιακά χρόνια. 

  Τα χιλιάδες οργανικά κενά σε συνδυασμό με τις 15.500 προσλήψεις 

αναπληρωτών στην ΠΕ, πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην 

εκπαίδευση. 

  Η δρομολόγηση διαδικασίας για τους διορισμούς πρέπει πέρα από ευχολόγια και 

υποσχέσεις να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. 

  

 

Πάντα στη διάθεσή σας 
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