
 

 

                Ενημερωηικό για ηη ζυνεδρίαζη ηου ΚΥΣΔΕ ( 15/10/2013) 

ηων αιρεηών ηου ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήζηου Φιρηινίδη, 

εκπροζώπων ηων Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 

 

Σπλάδειθηζζεο-νη, 

 Η εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα κία αθόκε θνξά, δελ έδσζε ηε δπλαηόηεηα 

ζην ΚΥΣΔΕ λα εγθξίλεη αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα απόζπαζε από ΠΥΣΔΕ ζε 

ΠΥΣΠΕ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο απαξάδεθηεο ηαθηηθήο είλαη βαξύηαηεο θαη ην 

γλσξίδνπλ θαιά όζνη-εο παξακέλνπλ όκεξνη ησλ απηαξρηθώλ επηινγώλ ηεο εγεζίαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο εδώ θαη κήλεο. 

 Απηή ηε θνξά ην πξόζρεκα ήηαλ όηη πξέπεη λα γίλνπλ πξώηα απνζπάζεηο από 

ΠΥΣΠΕ ζε ΠΥΣΠΕ (ζηηο 21/10/13) θαη ζηε ζπλέρεηα λα εγθξηζνύλ αηηήζεηο 

απόζπαζεο ή ελζηάζεηο γηα απόζπαζε από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΠΕ.  

 Ελεκεξσζήθακε, επίζεο, όηη ζήκεξα ζα απνζηαιεί έγγξαθν πξνο ηηο Δηεπζύλζεηο 

από ην Υπνπξγείν, γηα λα ζηαινύλ θελά θαη πιενλάζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνύλ 

νη απνζπάζεηο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ ηελ επόκελε Τξίηε 22/10/13. Εκείο 

επηκείλακε θαη ζα ζπλερίζνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο ηηο επόκελεο κέξεο καδί κε ην ΔΣ 

ηεο ΟΛΜΕ γηα λα γίλνπλ απνζπάζεηο ζπλαδέιθσλ όισλ ησλ θιάδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ.  

 Επηκέλνπκε ζηελ πξόηαζε καο λα εγθξηζνύλ απνζπάζεηο από πεξηνρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη πιενλάζκαηα ζε πεξηνρέο πνπ επίζεο δειώλνληαη πιενλάζκαηα θαζώο 

θαη από πεξηνρέο κε θελά ζε πεξηνρέο κε θελά.  

 Μεηά ηηο ξνπζθεηνινγηθέο απνζπάζεηο ζε θνξείο πνπ ππέγξαςε ν Υπνπξγόο 

Παηδείαο θαη ηηο εθβηαζηηθέο-αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο κεηαηάμεσλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ε εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο νθείιεη, 

επηηέινπο, λα ζεβαζηεί ηα δηθαηώκαηα ησλ ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ πνπ απαηηνύλ ηε 

δηθαίσζε ηνπο, κε βάζε θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ καθξηά από 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

  Σηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ εγθξίζεθαλ όιεο νη αηηήζεηο παξαίηεζεο γηα 

ζπληαμηνδόηεζε ζπλαδέιθσλ-ηζζώλ γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο ή ιόγνπο πγείαο. Οη 

100 αηηήζεηο πνπ εγθξίζεθαλ ζήκεξα, αζξνηδόκελεο ζηηο αηηήζεηο ησλ δύν 

πξνεγνύκελσλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΚΥΣΔΕ (65 θαη 53) αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθό αξηζκό 

ζπλαδέιθσλ πνπ απνρσξνύλ από ηελ ελεξγό ππεξεζία κέζα ζηνλ ηειεπηαίν κήλα 

ζηνπο 218.  

 Καινύκε ηνλ Υθππνπξγό Παηδείαο λα ππνγξάςεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο 

θαλέλα επηπιένλ έιεγρν ηηο απνθάζεηο παξαίηεζεο από ηελ ππεξεζία ησλ 

ζπλαδέιθσλ.  

 Τέινο, νη αηηήζεηο αλάθιεζεο απνζπάζεσλ, κε επζύλε ηεο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ, 

δελ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Θα ζπδεηεζνύλ θαη ζα εγθξηζνύλ ζηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο 22/10/2013.  

 Σπλάδειθηζζεο-νη, 



-Γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ην εξγαζηαθό καο θαζεζηώο θαη ην δηθαίσκα καο ζηε 

ζηαζεξή θαη κόληκε εξγαζία. 

-Γηα λα αληηηαρζνύκε ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη πεξηπιάλεζε.  

Είλαη κνλόδξνκνο ε ζπκκεηνρή καο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο ΟΛΜΕ θαη ησλ ΕΛΜΕ 

θαζώο θαη ζηηο ΓΣ ησλ ΕΛΜΕ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηηο επόκελεο κέξεο. 

  

Αζήλα,15-10-2013 

 


