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Θέµα: Κατάθεση πρότασης του Συλλόγου για την Κατάταξη Σχολικών Μονάδων σε
Κατηγορίες Μετάθεσης - Μοριοδότηση
Με αφορµή την επικείµενη αναµοριοδότηση των σχολικών µονάδων και λαµβάνοντας υπόψη το
Προεδρικό Διάταγµα υπ' αριθµόν 111 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της
Δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θήρας, βάσει της προσωπικής µας
εµπειρίας από τη µακροχρόνια υπηρέτηση στις περιοχές αυτές, σας επισηµαίνουµε ορισµένα
σηµαντικά στοιχεία τα οποία αφορούν τα κριτήρια που θέτει το εν λόγω Προεδρικό Διάταγµα, αλλά
και καταθέτουµε τις προτάσεις µας σχετικά µε τη νέα κατηγοριοποίηση.
Ανάφη - Θηρασιά - Κίµωλος - Σίκινος - Φολέγανδρος
Τα νησιά αυτά, των οποίων οι σχολικές µονάδες ανήκουν ήδη στην κατηγορία των Δυσπρόσιτων,
έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τους τον πολύ µικρό αριθµό κατοίκων, τις ιδιαίτερα δυσχερείς
συγκοινωνιακές συνθήκες, αλλά και το πολύ αυξηµένο κόστος των βασικών αγαθών. Θεωρούµε ότι
µε βάση τα κριτήρια που θέτει το Π.Δ.111, οι σχολικές µονάδες αυτών των νησιών είναι εύλογο να
καταταγούν αυτοµάτως στην κατηργορία ΙΓ.
Ίος - Μήλος - Σίφνος
Αυτή η οµάδα νησιών, παρά το γεγονός ότι σε σχέση µε την προηγούµενη οµάδα νησιών
παρουσιάζει αυξηµένο πληθυσµό και οργανικότητα, αντιµετωπίζει αντίστοιχα προβλήµατα στις
συγκοινωνιακές συνθήκες και επίσης αυξηµένο κόστος διαβίωσης των εκεί υπηρετούντων
εκπαιδευτικών.
Τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια της Μήλου και της Σίφνου είναι πολύ περιορισµένα και πολύωρα, ενώ
η Ίος, παρά το γεγονός ότι έχει συχνότερη διασύνδεση µε τον Πειραιά, απέχει περισσότερες από
δέκα (10) ώρες από αυτόν.
Με βάση το Π.Δ.111 και τα κριτήρια που αυτό θέτει, θεωρούµε εύλογο η κατάταξη των σχολικών
µονάδων των συγκεκριµένων νησιών να κυµανθεί από ΙΑ έως ΙΒ. Στο τέλος του παρόντος
εγγράφου επισυνάπτουµε αναλυτικό πίνακα µε την προτεινόµενη κατηγοριοποίηση της κάθε
σχολικής µονάδας.

Θήρα
Η Θήρα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει κατακόρυφη αύξηση του τουρισµού, γεγονός που έχει πολλές
αρνητικές συνέπειες στη διαβίωση όχι µόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των υπόλοιπων δηµόσιων
λειτουργών.
Οι περισσότερες κατοικίες που παλιότερα προσφέρονταν για αστική µίσθωση, έχουν µετατραπεί σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια και λόγω της αυξηµένης -πλέον- διάρκειας της τουριστικής περιόδου
(Απρίλιος-Οκτώβριος) δεν διατίθενται ούτε για το εννιάµηνο της υπηρέτησης των αναπληρωτών/
τριών (Σεπτέµβριος-Ιούνιος). Επιπλέον, οι λοιποί ιδιοκτήτες, που διαθέτουν κατοικίες προς αστική
µίσθωση, επικαλούµενοι κυνικά την “αυξηµένη ζήτηση” ανεβάζουν τις τιµές των ενοικίων σε
δυσβάσταχτα επίπεδα. Ενδεικτικά, µια µέση τιµή ενός µονόχωρου στούντιο κυµαίνεται κατά το
τρέχον σχολικό έτος στα 350 ευρώ, συν τα λειτουργικά έξοδα.
Μόνιµοι/ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν επί πολλά έτη στη Θήρα αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν µέσω της σχολικής χρονιάς, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν
την παύση της αστικής µίσθωσης και τη µετατροπή σε ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, πολλές φορές και για έναν
ολόκληρο µήνα, κυκλοφορούν µε το νοικοκυριό τους φορτωµένο στα αυτοκίνητά τους και
φιλοξενούµενοι/ες από συναδέλφους, πράγµα που έχει αρνητικές συνέπειες τη δεδοµένη στιγµή
στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
Παράλληλα, το αυξηµένο κόστος διαβίωσης δεν περιορίζεται µοναχά στη διαµονή, αλλά έχει
προεκτάσεις και αλλού. Με την έναρξη του 2017 το κόστος της αµόλυβδης βενζίνης εκτινάχθηκε
στα 1,80 µε 1,90 ευρώ (χωρίς καν ακόµη να έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος), σηµειώνοντας
διαφορές µε την ηπειρωτική Ελλάδα της τάξης των 30 και 40 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο.
Τα είδη πρώτης ανάγκης (µαναβική, προϊόντα άρτου κτλ.) αλλά και η ύδρευση και η θέρµανση
συµπαρασύρονται, παρουσιάζοντας και αυτά ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος.
Παιδικός σταθµός που δέχεται βρέφη κάτω των δυόµισι ετών υπάρχει ένας (και είναι ιδιωτικός),
καθώς και δύο επιχειρήσεις φύλαξης παιδιών. Το µηνιαίο κόστος τους ανέρχεται στα 450 ευρώ. Τα
τελευταία χρόνια, λόγω του περιορισµού των µεταθέσεων και των µηδενικών διορισµών, η ροή
εκπαιδευτικών έχει µειωθεί και οι ηλικίες των υπηρετούντων στη Θήρα πλέον είναι τέτοιες που
δηµιουργούν οικογένειες και αποκτούν παιδιά. Αρκετά ζευγάρια εκπαιδευτικών, µιας και δεν έχουν
συγγενείς στο νησί να τους βοηθήσουν, βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν το τέκνο τους είναι ενός έτους
και, για να µπορέσουν να πάνε οι ίδιοι να εργαστούν στα σχολεία τους, είναι αναγκασµένοι να
πληρώσουν τα ανωτέρω ποσά, τα οποία και δε διαθέτουν.
Συνυπολογίζοντας κανείς και την απόσταση του νησιού από τον Πειραία (8-9 ώρες) και το
υψηλότατο κόστος των µεταφορικών (40 ευρώ εισιτήριο στο κατάστρωµα κατ’ άτοµο και 90 ευρώ
ένα Ι.Χ.), αλλά και την απουσία απευθείας διασύνδεσης της Θήρας µε την πρωτεύουσα
Ερµούπολη, κατανοεί τις αντιξόοτητες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι υπηρετούντες στο
νησί.
Παρ’ όλα αυτά, εκτός από τους/τις ντόπιους/ες εκπαιδευτικούς, υπάρχουν αρκετοί/ές άλλοι/ες
εκπαιδευτικοί που, µε κίνητρο την παρούσα υψηλή µοριοδότηση, παραµένουν επί χρόνια στο νησί,
ελπίζοντας σε µελλοντική µετάθεση στους τόπους συµφερόντων τους, που απαιτούν αυξηµένο
αριθµό µορίων (Μακεδονία, Θεσσαλία κ.ά.) και παραµερίζουν τις δυσκολίες που προαναφέραµε.
Για τον λόγο αυτό, και µε βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούµε σηµαντικό η µοριοδότηση της Θήρας
να διατηρηθεί σε ανάλογα υψηλά επίπεδα, κυµαινόµενη από ΙΑ έως ΙΒ.
Ας µη λησµονούµε και τα φετινά παραδείγµατα άρνησης ανάληψης υπηρεσίας και παραιτήσεων
συναδελφισσών ΠΕ60 λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Αναλυτικός Πίνακας Σχολικών Μονάδων
και πρόταση κατηγοριοποίησής τους

Ανάφη - Θηρασιά - Κίµωλος - Σίκινος - Φολέγανδρος
Τρέχουσα
µοριοδότηση

Οργανικότητα

Προτεινόµενη
µοριοδότηση

Δ/Σ Ανάφης (Δυσπρόσιτο)

Ι

2Θ

ΙΓ

Ν/Γ Ανάφης (Δυσπρόσιτο)

Ι

1Θ

ΙΓ

Δ/Σ Θηρασιάς (Δυσπρόσιτο)

Ι

2Θ

ΙΓ

Ν/Γ Θηρασιάς (Δυσπρόσιτο)

Ι

1Θ

ΙΓ

Δ/Σ Κιµώλου (Δυσπρόσιτο)

Ι

2Θ

ΙΓ

Ν/Γ Κιµώλου (Δυσπρόσιτο)

Ι

1Θ

ΙΓ

Δ/Σ Σικίνου (Δυσπρόσιτο)

Ι

2Θ

ΙΓ

Ν/Γ Σικίνου (Δυσπρόσιτο)

Ι

1Θ

ΙΓ

Δ/Σ Χώρας Φολεγάνδρου (Δυσπρόσιτο)

Ι

3Θ*

ΙΓ

Ν/Γ Άνω Μεράς Φολεγάνδρου (Δυσπρόσιτο)

Ι

1Θ

ΙΓ

Σχολική µονάδα

* Σύµφωνα µε το Π.Δ. 111, στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται οι µονοθέσιες και οι διθέσιες
σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων.
Θέση του Συλλόγου µας είναι πως και το Δηµοτικό Σχολείο Φολεγάνδρου πρέπει να καταταχθεί
στην κατηγορία ΙΓ, καθώς τα χαρακτηριστικά του το επιτάσσουν.

Ίος - Μήλος - Σίφνος
Τρέχουσα
µοριοδότηση

Οργανικότητα

Προτεινόµενη
µοριοδότηση

Δ/Σ Ίου (Δυσπρόσιτο)

Θ

6Θ

ΙΒ**

Ν/Γ Ίου (Δυσπρόσιτο)

Θ

2Θ

ΙΒ**

Δ/Σ Σίφνου

Ι

12Θ

ΙΒ

Ν/Γ Απολλωνίας Σίφνου

Ι

2Θ

ΙΒ

Ν/Γ Αρτεµώνα Σίφνου

Ι

2Θ

ΙΒ

Δ/Σ Αδάµαντα Μήλου

Η

6Θ

ΙΑ

Δ/Σ Μήλου

Η

10Θ

ΙΑ

Δ/Σ Πολλωνίων Μήλου

Θ

1Θ

ΙΒ

Ν/Γ Αδάµαντα Μήλου

Η

2Θ

ΙΑ

Σχολική µονάδα

** Θεωρούµε δεδοµένη την παραµονή των σχολείων της Ίου στην κατηγορία των Δυσπρόσιτων.

Τρέχουσα
µοριοδότηση

Οργανικότητα

Προτεινόµενη
µοριοδότηση

Ν/Γ Πλάκας Μήλου

Η

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ Πολλωνίων Μήλου

Θ

1Θ

ΙΒ

Ν/Γ Τριοβασάλων Μήλου

Η

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ Τρυπητής Μήλου

Η

1Θ

ΙΑ

Τρέχουσα
µοριοδότηση

Οργανικότητα

Προτεινόµενη
µοριοδότηση

Δ/Σ Ακρωτηρίου Θήρας

Θ

2Θ

ΙΒ

Δ/Σ Εµπορείου Θήρας

Η

12Θ

ΙΑ

Δ/Σ Επισκοπής Γωνιάς Θήρας

Η

10Θ

ΙΑ

Δ/Σ Καρτεράδου Θήρας

Η

6Θ

ΙΑ

Δ/Σ Μεσαριάς-Βόθωνα Θήρας

Θ

10Θ

ΙΑ

Δ/Σ Οίας Θήρας

Θ

6Θ

ΙΒ***

Δ/Σ Πύργου-Μεγαλοχωρίου Θήρας

Θ

7Θ

ΙΑ

Δ/Σ Φηρών Θήρας

Ζ

12Θ

ΙΑ

Ειδικό Δ/Σ Φηρών Θήρας

Ζ

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ 1ο Εµπορείου Θήρας

Η

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ 1ο Φηρών Θήρας

Ζ

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ 2ο Επισκοπής Θήρας

Η

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ 3ο Εµπορείου Θήρας

Η

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ 3ο Φηρών Θήρας

Ζ

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ 2ο Εµπορείου Θήρας

Θ

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ Ακρωτηρίου Θήρας

Θ

1Θ

ΙΒ

Ν/Γ Βόθωνα Θήρας

Θ

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ Βουρβούλου Θήρας

Θ

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ Επισκοπής Θήρας

Η

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ Ηµεροβιγλίου Θήρας

Θ

1Θ

ΙΑ

Σχολική µονάδα

Θήρα

Σχολική µονάδα

Τρέχουσα
µοριοδότηση

Οργανικότητα

Προτεινόµενη
µοριοδότηση

Ν/Γ Καρτεράδου Θήρας

Η

2Θ

ΙΑ

Ν/Γ Μεγαλοχωρίου Θήρας

Θ

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ Μεσαριάς Θήρας

Η

1Θ

ΙΑ

Ν/Γ Οίας Θήρας

Θ

2Θ

ΙΒ***

Ν/Γ Πύργου Θήρας

Η

1Θ

ΙΑ

Σχολική µονάδα

*** Η Οία είναι ο πιο αποµακρυσµένος οικισµός του νησιού και δε διατίθενται κατοικίες προς
ενοικίαση για εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα οι εκεί υπηρετούντες να είναι υποχρεωµένοι να
διανύουν καθηµερινά αρκετή χιλιοµετρική απόσταση.

Οι σχολικές µονάδες του Συλλόγου µας στο σύνολό τους παρουσιάζουν έντονα τα
χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και µε βάση τα κριτήρια που τίθενται στο Π.Δ. 111
(πληθυσµός έδρας, συνθήκες διαβίωσης, οργανικότητα, απόσταση από την έδρα του Νοµού,
συγκοινωνιακές συνθήκες) προτείνουµε η µοριοδότηση των σχολικών µονάδων της περιοχής
ευθύνης του Συλλόγου µας να κυµανθεί σε επίπεδα τέτοια που να δίνονται κίνητρα στους/στις
εκπαιδευτικούς, ώστε η στελέχωσή τους να γίνεται έγκαιρα και οµαλά.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Παντελίδης Σάββας

Λέντζας Απόστολος

