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ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ – ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Κνηλή αμηνιόγεζε αηηήζεσλ απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Α΄ζκηαο θαη Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

εηδηθνηήησλ ΠΔ07, ΠΔ05» 

 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ, 

 

Δίκαζηε κηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, κε εηδηθόηεηεο ΠΕ07 

(Γεξκαληθήο γιώζζαο) θαη ΠΕ05 (Γαιιηθήο γιώζζαο) θαη κε ην παξόλ ππόκλεκα ζέινπκε λα 

δηακαξηπξεζνύκε εληνλόηαηα γηα ην ππάξρνλ θαζεζηώο δηαρσξηζκέλεο αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ 

απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ σο άλσ 

εηδηθνηήησλ. 

 

πγθεθξηκέλα: θαηά ην δηνξηζκό καο δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα επηινγήο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, 

παξόηη νη δύν γιώζζεο δηδάζθνληαλ από ηόηε θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ωζηόζν από ην 

2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ άλνκεο κεηαηάμεηο ζπλαδέιθσλ, ησλ νπνίσλ ε κνξηνδόηεζε πνηέ δελ 

δεκνζηνπνηήζεθε. Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο έρνπκε θάλεη πνιιαπιέο αηηήζεηο κεηαηάμεσλ θαζώο 

θαη ελζηάζεηο επί ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο πνηέ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ, νύηε θαλ 

απαληήζεθαλ. Δπί ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία θαιύπηνπκε ιεηηνπξγηθά θελά θαη πάγηεο αλάγθεο πνπ 

αλαθύπηνπλ θάζε ζρνιηθό έηνο κε ηελ απόζπαζή καο από ηηο νξγαληθέο καο  ζέζεηο. 

  

Tν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνίλσζε όηη κε ηηο 

αξηζκ.130032/Δ1/10.8.2017 (ΦΔΚ 796/η.Γ΄/21.8.2017, ΑΓΑ: 6ΙΝΩ4653Π-Τ3Ι) 

θαη 130003/Δ2/10.8.2017 (ΦΔΚ 797/η.Γ΄/21.8.2017, ΑΓΑ: Ω614653Π-2ΡΤ) ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο δηνξίδνληαη 21 εθπαηδεπηηθνί ΠΔ07 (Γεξκαληθήο) θαη 33 εθπαηδεπηηθνί ΠΔ05 (Γαιιηθήο) 

ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπλάδειθνη ινηπόλ, θαζώο θαη νη ζπλάδειθνη πνπ 

κεηαηάρζεθαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα θαιύςνπλ ηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ πξνο απόζπαζε, θαζόηη ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΤΠΔ πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ ΚΤΓΔ. 

 

Θεσξνύκε όκσο όηη πξόθεηηαη γηα θαηάθωξε αδηθία εηο βάξνο καο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε καθξόρξνλε ηαιαηπσξία καο θαη ησλ νηθνγελεηώλ καο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

θαζηζηά εκάο θαη πάξα πνιινύο αθόκε εθπαηδεπηηθνύο κε κεγάια νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά θαη 

πξνβιήκαηα πγείαο αλήκπνξνπο λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο ππνρξεώζεηο καο, καθξηά από ηνλ ηόπν 

ζπκθεξόλησλ καο, εηδηθά κέζα ζην αζθπθηηθό πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο ησλ ηειεπηαίσλ 



εηώλ. Πέξα από ηελ πξνζσπηθή καο ηαιαηπσξία, απηό θπζηθά έρεη επηπηώζεηο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο 

καο. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ ειάρηζηα ιεηηνπξγηθά θελά ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απόζπαζή καο ζε απηά θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ απνζπάζεσλ είλαη ζηελ Πξσηνβάζκηα, δεηάκε: ηελ από θνηλνύ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

αηηήζεσλ απόζπαζεο ησλ ελ ιόγσ εηδηθνηήησλ (ΠΔ05 θαη ΠΔ07) θαη ησλ δύν βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα), θαζόηη ζθνπόο ησλ απνζπάζεσλ ήηαλ αλέθαζελ ε 

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ κε εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα θνηλωληθά 

θξηηήξηα. Κάηη πνπ ζε πεξίπησζε μερσξηζηήο εμέηαζεο ησλ δύν βαζκίδσλ δελ ζα είλαη εθηθηό, 

θαζώο πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο έρνπλ πνιιά έηε πξνϋπεξεζίαο, νηθνγέλεηεο, θ.ιπ. 

Δπνκέλσο, ν πην δίθαηνο ηξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο απνζπάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ είλαη ε 

από θνηλνύ εμέηαζε ηωλ κνξίωλ θαη ηωλ θξηηεξίωλ όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) γηα ηηο εηδηθόηεηεο απηέο. 

 

Ζεηάκε αθόκε: ηελ εκθάληζε ησλ πξαγκαηηθώλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ, όπσο απηά δίλνληαη από ηηο 

Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απνζπάζεσλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξζεθε ζηα ελ ιόγσ θελά. 

 

Τπνγξάθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: 

νθία Σζαθαιίδνπ, ΠΔ07 

Παζραιία Κνπθνθώηζηνπ, ΠΔ07 

Υξπζάλζε Γθνύηδηνπ, ΠΔ05 

Μαξία Σδεκαιίδνπ, ΠΔ07 

Έιελα Παπαηδαιάθε, ΠΔ07 

Υξήζηνο Γθαγθάλεο, ΠΔ07 

Διέλε Υαηδόγινπ, ΠΔ07 

Αηθαηεξίλε Μσπζίδνπ, ΠΔ07 

Κιεηώ Κηγκά, ΠΔ07 

Παλαγηώηα Γηάγθνπ, ΠΔ07 

Διέλε Σδηξηβήια, ΠΔ07 

Μαξία ίζθνπ, ΠΔ07 

Ισάλλα Υξπζαλζαθνπνύινπ, ΠΔ05 

Θσκαή Πέιθα, ΠΔ07 

Διέλε Κακέα, ΠΔ05 

Νεθηαξία Μπάθα, ΠΔ07 

Άλλα Παζραιίδνπ, ΠΔ05 

Αιεμάλδξα ηαπξνπνύινπ, ΠΔ05 

Κσλζηαληίλα Θενράξε, ΠΔ07 

Βαξβάξα Γεκεηξηάδνπ, ΠΔ07 

Αηθαηεξίλε Ννύζε, ΠΔ07 

Μαξία Μπνηθάξνπ, ΠΔ07 

Μαξία Μπέθα, ΠΔ07 

Γήκεηξα Μέηηελ, ΠΔ07 

Υξηζηίλα Μαξθνύδε, ΠΔ07 

Άλλα Παζραιίδνπ, ΠΔ05 

Αιεμάλδξα Λέθα, ΠΔ05 

Υξηζηίλα Ννύιε, ΠΔ05 

 

 


