
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
ηων αιρεηών ηου ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήζηου Φιρηινίδη, 

εκπροζώπων ηων Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 
 

ΘΔΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΔΙΣ ΚΑΙ ΜΔΤΑΤΑΞΔΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ  

                                                                           Αζήλα, 12-9-2013 

 

Σπλερίζακε, θαη ζήκεξα, ηηο παξεκβάζεηο καο καδί κε ηηο επηζηεκνληθέο ελώζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ Γαιιηθήο, Αγγιηθήο θαη Γεξκαληθήο γιώζζαο γηα λα ζηακαηήζεη ε ηαιαηπσξία 

ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ πνπ αλακέλνπλ ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απόζπαζήο ηνπο ή ηεο έλζηαζεο 

ηνπο γηα ηηο κεηαηάμεηο.  

 Οη απαληήζεηο πνπ πήξακε από ηνλ Γ/ληε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Υπνπξγνύ θαη από ηνλ Γ/ληε ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ Υθππνπξγνύ Παηδείαο αλαδεηθλύνπλ ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε ηαθηηθή ηνπ Υπνπξγείνπ ζηνπο  εθπαηδεπηηθνύο.  

 Οη εθπξόζσπνη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο αξλήζεθαλ ην απηνλόεην 

αίηεκα: λα εμεηαζηνύλ ζηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ νη αηηήζεηο απόζπαζεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ησλ θιάδσλ ΠΔ01, ΠΔ05,06,07 ΠΔ08 ΠΔ11 ΠΔ16 ΠΔ19,20 θαη ΠΔ32 

 Η απάληεζε ηνπο είλαη όηη ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην ΚΥΣΓΔ λα εγθξίλεη αηηήζεηο 

απόζπαζεο ζπλαδέιθσλ ησλ παξαπάλσ θιάδσλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ππνρξεσηηθώλ 

κεηαηάμεσλ από ηε Β' βάζκηα ζηε Α' βαζκηα εθπαίδεπζε. Σε όηη αθνξά ηηο ελζηάζεηο επί ησλ 

ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ δήισζαλ όηη ζα αλαθνηλώζνπλ ην πνηεο γίλνληαη απνδεθηέο θαη πνηεο 

απνξξίπηνληαη ηε Γεπηέξα 16-9-2013. Σηε ζπλέρεηα ζα ζηείινπλ εγθύθιην γηα ππνβνιή αηηήζεσλ 

γηα θάιπςε 1200 πεξίπνπ ζέζεσλ ζηε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε κεηάηαμε από ηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Γελ έδσζαλ θακία απάληεζε ζηηο ηεθκεξησκέλεο θαηαγγειίεο καο γηα αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, κε 

δεκνζηνπνίεζε κνξίσλ θηι πνπ ηνπο θαηαζέζακε γηα κηα αθόκε θνξά.  

 Μαο ελεκέξσζαλ όηη ηελ Τξίηε 17-9-2013 ζα ζηείινπλ εγθύθιην γηα ηε 2ε θάζε ησλ 

ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα θελά πνπ ζα θαηαγξαθνύλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη θαη ηηο 16-9-2013. Γειώζακε ηελ απόιπηε αληίζεζε ηνπ θιάδνπ 

καο ζηηο ππνρξεσηηθέο απνζπάζεηο εληόο πεξηθέξεηαο πνπ δξνκνινγνύληαη θαη απαηηήζακε λα 

αθπξσζεί απηόο ν ζρεδηαζκόο ελόςεη κάιηζηα θαη ησλ εζεινύζησλ απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ ζε 

ΠΥΣΓΔ/ΠΥΣΠΔ. 

 Σε όηη αθνξά ηηο απνζπάζεηο ζπλαδέιθσλ ζηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο δπζηπρώο ν 

δηνηθεηηθόο κεραληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ιίγεο ώξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ, 

δειώλεη αλέηνηκνο θαη ζπλεπώο νύηε ζηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε δελ πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ νη 

αηηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 Τέινο, ζηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ ζα ζπδεηεζνύλ νη αηηήζεηο-ελζηάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ επί ησλ απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ (γηα όζνπο θιάδνπο αλαθνηλώζεθαλ 

απνζπάζεηο ζηηο 6-9-13) θαζώο θαη αηηήζεηο αλάθιεζεο απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ. 

Θα ζπδεηεζνύλ επίζεο νη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο απνζπάζεηο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή 

εθπαίδεπζε θαζώο θαη αηηήζεηο γηα παξαίηεζε από ηελ ππεξεζία.  

  Σπλάδειθνη-ηζζεο- 

Απέλαληη ζηελ ηαθηηθή ηεο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο θπβέξλεζεο πνπ εμνληώλεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη απαμηώλεη ηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε ν κόλνο δξόκνο είλαη ν δξόκνο ηεο 

αληίζηαζεο θαη ηεο απεξγίαο δηαξθείαο πνπ απνθάζηζε ε Γ.Σ ησλ Πξνέδξσλ ηεο ΔΛΜΔ. 

 Όινη θαη όιεο ζηελ Απεξγία από ηηο 16-9-2013 γηα λα ππεξαζπίζνπκε ηα εξγαζηαθά καο 

δηθαηώκαηα, ηελ αμηνπξέπεηα καο θαη ην Γεκόζην Σρνιείν.  

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

Γξεγόξεο Καινκνίξεο                             Φξήζηνο Φηξηηλίδεο  

αηξεηό ηαθηηθό κέινο ΚΥΣΓΔ                   αηξεηό αλαπιεξσκαηηθό κέινο ΚΥΣΓΔ 


