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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:. Βουλευτή κ.
- Χαρά Κεφαλίδου
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 2960/9-1-2020»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2960/9-1-2020, την οποία κατέθεσε η
Βουλευτής κ. Χαρά Κεφαλίδου με θέμα: «Ανάγκη άρσης της αδικίας στη μοριοδότηση των
20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών απομακρυσμένων δυσπρόσιτων περιοχών», σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 (45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 14 του ΠΔ 100/1997 (94 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 39/1998 (43 Α΄)
και το ΠΔ 111/2016 (193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατάσσονται σε δεκατρείς
(13) κατηγορίες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι
οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά
όργανα, με βάση τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των
εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, τις
συγκοινωνιακές συνθήκες και το υψόμετρο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄), με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση
του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που

λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποία
διορίζονται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Νομ. 1143/1981.
Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τη με αρ. πρωτ.
Φ10/70/26569/Δ1/16-02-2017 εγκύκλιο ζήτησε από τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης να υποβάλουν μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄). Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ.
Φ.20/215829/ΓΔ4/07-12-2017 έγγραφο με θέμα «Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων»,
κάλεσε τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ & ΚΥΣΔΕ) να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές
μονάδες αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα
αρμόδια Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη
νομοθεσία.
Στη συνέχεια, για την κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και τον καθορισμό
δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εκδόθηκαν οι με αρ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941 Β΄) και 190318/ΓΔ4/08-112018 (ΦΕΚ 5065 Β΄) και 27271/Δ1/21-2-2019 (ΦΕΚ 911 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις.
Σύμφωνα με αυτές, ως δυσπρόσιτες καθορίζονται οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται
στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.
Τέλος, το Υ.ΠΑΙ.Θ. λαμβάνει υπόψιν και μελετά οποιαδήποτε πρόταση για τον
εξορθολογισμό της κατάστασης. Στόχος του είναι η κινητροδότηση και η ενίσχυση των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να αντιμετωπιστούν
φαινόμενα κενών θέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα ηγεσία του ΥΠΑΙΘ,
αντιστρέφοντας την πολιτική αφαίρεσης κινήτρων υπηρέτησης σε σχολεία δυσπρόσιτων
περιοχών και εν γένει αποδυνάμωσης τους που ακολούθησε η παρελθούσα πολιτική
ηγεσία, εξετάζει την εισαγωγή της αυξημένης μοριοδότησης για τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων δυσπρόσιτων περιοχών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχολείων των
περιοχών αυτών.
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