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Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ στη Γενική Εκπαίδευση.  

Σχόλια, προτάσεις 

  

 Το ΚΥΣΠΕ ολοκλήρωσε την Παρασκευή 3-4-2020 τη διαδικασία  

μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκκρεμεί η 

υπογραφή τους από την πολιτική ηγεσία. 

 Οι μεταθέσεις έγιναν έγκαιρα, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω       

covid-19, γεγονός που κρίνεται θετικό. 

 Φέτος δεν είχαμε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του 

τελικού πίνακα κενών. 

 Αποτέλεσμα από τις 3.541 αιτήσεις να ικανοποιηθούν 892, ποσοστό 

25,19% και στην Ειδική Αγωγή από τις 163 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 119, 

ποσοστό 73,01%. 

 Θυμίζω πως λόγω του αυθαίρετου και αναιτιολόγητου  υπολογισμού των 

κενών τα τελευταία χρόνια είχαμε ελάχιστες μεταθέσεις. Εξαίρεση αποτελεί η 

περσινή προεκλογική χρονιά. Συγκεκριμένα το 2016 το ποσοστό ικανοποίησης 

μεταθέσεων ήταν 8,78%, το 2017 ήταν 10,9%, το 2018 11,9% και το 2019 26,8%. 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω πίνακα με τα 

στατιστικά μεταθέσεων 2020: 

Κωδικός 

Ειδικότητας 

Ομάδα 

Ειδικότητας 

Σύνολο 

Αιτήσεων 

Ικανοποι

ημένες 

Μη 

Ικανοποι

ημένες 

Ποσοστό 

Ικανοποιημένων 

Ποσοστό μη 

Ικανοποιημέ-

νων 

005 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 90 7 83 7.78% 92.22% 

006 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 226 20 206 8.85% 91.15% 

007 ΠΕ07 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

44 0 44 0.00% 100.00% 

008 ΠΕ08 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

11 1 10 9.09% 90.91% 

011 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

286 50 236 17.48% 82.52% 

113 ΠΕ79.01 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

27 11 16 40.74% 59.26% 

121 ΠΕ86 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

110 4 106 3.64% 96.36% 

140 ΠΕ91.01 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

3 0 3 0.00% 100.00% 

ΠΕ60 ΠΕ60 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

857 151 706 17.62% 82.38% 
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ΠΕ70 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1887 648 1239 34.34% 65.66% 

Σύνολο   3541 892 2649 25.19% 74.81% 

 Επισημαίνω για άλλη μια φορά την ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος 

νομοθετικού πλαισίου με την αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης 

για ένα πιο δίκαιο, απλό και ισορροπημένο σύστημα. 

 Ιδιαίτερα τονίζω πως πρέπει άμεσα, έπρεπε χθες, να υπάρξει 

τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για την επαναδιατύπωση και 

εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων και ασθενειών και την ένταξη νέων, ίσης ή 

μεγαλύτερης βαρύτητας με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία. 

 Η αποτύπωση χιλιάδων οργανικών κενών σε συνδυασμό με τις 25.000 

προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έγιναν φέτος πιστοποιούν την 

ανάγκη μόνιμων διορισμών. Δεν είναι δυνατόν το Ηράκλειο να έχει 314 κενά 

δασκάλων, η Α’ Πειραιά να έχει 271, η Αιτωλοακαρνανία 219, η Δυτ. Αττική 271 

κ.τ.λ.. 

 Επομένως η δρομολόγηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για μόνιμους 

διορισμούς πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση. 

Τέλος θέλω να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου σ’ όλο το 

προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση των 

μεταθέσεων. 

 Να ευχηθώ επίσης σ’ όλους τους συναδέλφους που μετατέθηκαν καλή 

τοποθέτηση. 

Συνεχίζουμε με αλληλεγγύη και αισιοδοξία.  

Καλή δύναμη σε όλους. 

 

 

Πάντα στη διάθεσή σας 

 

Παληγιάννης Βασίλης 


