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ΘΕΜΑ: «Πρόταση αναμοριοδότησης δυσμενών συνθηκών όλων των σχολείων της ΠΔΕ-ΑΜΘ»

Με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κατάταξης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας σε κατηγορίες μετάθεσής ,σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. Φ.10/1814/209457/ΓΔ4/7-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και προκειμένου να διευκολύνουμε την ενιαία και κοινή αντιμετώπιση του θέματος, σας
καταθέτουμε πρόταση που αφορά τον καθορισμό της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων σε πρώτη
φάση. Όταν αυτό ολοκληρωθεί στη συνέχεια η μοριοδότηση εκάστου σχολείου μπορεί να γίνει μέσω ενός
απλού ηλεκτρονικού προγράμματος Excel. Στη συνέχεια τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μπορούν να εξετάσουν
και να αποτυπώσουν τις όποιες διαφοροποιήσεις λόγω ιδιαιτερότητας (ορισμένων σχολικών μονάδων)
κριθεί απαραίτητο να γίνουν. Εξυπακούεται πως η πρότασή μας δεν είναι δεσμευτική, αποτελεί ένα εργαλείο αντικειμενικής κατάταξης.
Πρόταση:
Τα κριτήρια για τον καθορισμό των μορίων δυσμενών συνθηκών είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Xιλιομετρική απόσταση από πρωτεύουσα Νομού. Συντελεστής βαρύτητας 66,5%.
Ανάγλυφο οικισμού-νησιωτικότητα. Συντελεστής βαρύτητας 16,5%.
Βατότητα οδικού δικτύου. Συντελεστής βαρύτητας 8,5%.
Οργανικότητα σχολείου. Συντελεστής βαρύτητας 8,5%.

Σημειώνουμε ότι οι συγκοινωνιακές συνθήκες καλύπτονται από το 3, ενώ ο πληθυσμός της έδρας του
σχολείου, οι συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών και το υψόμετρο καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό
από τα 2 και 3, ώστε να μην υπάρξει μεγάλη διάσπαση των κριτηρίων.

1.Χιλιομετρική απόσταση (66,5%)
Ν. Έβρου-Ν.Δράμας -Ν.Καβάλας-Ν.Ξάνθης- Ν.Ροδόπης
Χιλιομετρική

Μόρια

απόσταση

Ν.Έβρου-Ν.Καβάλας
Χιλιομετρική

Μόρια

Ναυτικά
μίλια

Μόρια

απόσταση

Πρωτεύουσα

1

1-10 χλμ

1

1-4

1

2-15 χλμ

2

11-30 χλμ

2

5-8

2

16-30 χλμ

3

31-50 χλμ

3

9-12

3

31-45 χλμ

4

51-70 χλμ

4

13-16

4

46-60 χλμ

5

71-90 χλμ

5

17-20

5

61-75 χλμ

6

91-110 χλμ

6

21-24

6
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76-90 χλμ

7

111-130 χλμ

7

25-28

7

90+ χλμ

8

131+

8

29+

8

χλμ

2.Ανάγλυφο οικισμού-νησιωτικότητα (16,5%)
Πεδινό

0

Ορεινό

1

Νησί

2
3. Βατότητα οδικού δικτύου (8,5%)

Βατός

0

Δύσβατος

1
4.Λειτουργικότητα σχολείου (8,5%)

Πολυθέσιο

0

Ολιγοθέσιο (3/τ)

1

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η πρόταση έχει διαμορφωθεί ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στο
σύνολο της επικράτειας, σε όλους τους τύπους των σχολείων και των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας). Έχει υιοθετηθεί κοινή για τις δύο βαθμίδες δωδεκαβάθμια κλίμακα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μην έχουν διαφορετική μοριοδότηση σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στον ίδιο οικισμό και πολλές φορές μοιράζονται τον ίδιο
αύλειο χώρο. Η κοινή μοριοδότηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αποκαθιστά δικαιοσύνη και είναι απολύτως αναγκαία λόγω και της κινητικότητας εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων μεταξύ των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Επειδή κάποιοι νομοί έχουν ιδιαιτερότητες π.χ. ο Νομός Έβρου είναι πολύ μεγάλος σε έκταση
(μακρύς) και η πρωτεύουσα του Νομού δε βρίσκεται στο κέντρο αλλά στο άκρο υπάρχει η πρόβλεψη να
διαμορφώνεται ανάλογα το βήμα (άνοιγμα) της χιλιομετρικής απόστασης από την πρωτεύουσα π.χ. ανά
20 χιλιόμετρα.
Αντίστοιχα ένας Νομός με την πρωτεύουσα στο κέντρο όπως οι Νομοί Ροδόπης και Ξάνθης
υπάρχει πρόβλεψη να διαμορφώνεται ανάλογα το βήμα (άνοιγμα) της χιλιομετρικής απόστασης π.χ. ανά
15 χιλιόμετρα. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη και για τους νομούς που έχουν ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα
(π.χ. Νομούς Έβρου ή Καβάλας) να διαμορφώνεται η απόσταση σε ναυτικά μίλια. Το ίδιο ισχύει και για
τους αποκλειστικά νησιωτικούς νομούς π.χ. Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Για τα νησιά πέρα από τη
μοριοδότηση της απόστασης από την πρωτεύουσα του Νομού μπορεί να προβλεφθεί και μοριοδότηση
χιλιομετρικής απόστασης από την πρωτεύουσα του νησιού με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει
αθροιστικά τα 8 μόρια.
Η πρωτεύουσα όλων των νομών μοριοδοτείται με 1 μόριο, κατηγορία Α. Για να αποφευχθεί το
φαινόμενο τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ των Νομών να πλειοδοτούν αυξάνοντας τα μόρια που δίνουν στα σχολεία της
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πρωτεύουσας του Νομού (περιορίζοντας έτσι την κλίμακα από 12/βάθμια σε 10/βάθμια ίσως και μικρότερη) με το επιχείρημα ότι οι Νομοί απέχουν πολύ από την πρωτεύουσα του κράτους ή βρίσκονται στην
παραμεθόριο, θυμίζουμε το κριτηρίου της Α’ προτίμησης που ισχύει για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και για το οποίο μπορεί να ζητηθεί η ενίσχυσή του ή η υιοθέτηση ενός εξωτερικού
συντελεστή μοριοδότησης ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση του Νομού υπηρέτησης, από το Νομό
που ζητείται στην πρώτη προτίμηση (και που κατά τεκμήριο είναι και ο Νομός που περισσότερο επιθυμεί
να υπηρετήσει ο κάθε υποψήφιος).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
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