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Ενημερωηικό 

ηων αιρεηών ηου ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήζηου Φιρηινίδη 

Εκπροζώπων ηων Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινημάηων 

 

 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπ. Παηδείαο ζπλερίδεη λα θξαηά ζε νκεξεία ρηιηάδεο 

ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα απόζπαζε από ΠΥΣΔΕ ζε 

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. 

Η εγεζία ηνπ Υπ. Παηδείαο θξόληηζε λα εκθαλίζεη ρηιηάδεο πιενλάζκαηα 

εθπαηδεπηηθώλ γηα λα πξνρωξήζεη ζηηο ξνπζθεηνινγηθέο θαη αδηαθαλείο κεηαηάμεηο 

ζηελ πξωηνβάζκηα. Ελέθξηλε επίζεο εθαηνληάδεο ξνπζθεηνινγηθέο απνζπάζεηο ζε 

θνξείο εθπαηδεπηηθώλ αθόκε θαη ρωξίο λα έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ 

πξνβιεπόκελε πξνζεζκία.  

Τώξα, ε εγεζία ηνπ Υπ. Παηδείαο νρπξώλεηαη πίζω από ηα κεδεληθά 

πιενλάζκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη ΔΔΕ θαη ζηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απόζπαζεο από 

ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο πνπ δηθαηνύληαη λα απνζπαζηνύλ κε βάζε ηα κόξηα ηνπο.  

Τν Υπ. Παηδείαο έζηεηιε ζήκεξα επείγνλ έγγξαθν ζηηο ΔΔΕ θαη δεηά λα 

απαληήζνπλ κέρξη αύξην (1/11/2013) γηα ηνλ αξηζκό θελώλ θαη πιενλαζκάηωλ.  

Εθηηκνύκε όηη ηα Δ.Σ. ηωλ ΕΛΜΕ καδί κε ηνπο αηξεηνύο ηωλ ΠΥΣΔΕ 

νθείινπλ λα παξέκβνπλ πξνο ηνπο Δ/ληέο ΔΕ πξνθεηκέλνπ λα ζηείινπλ ηα 

πξαγκαηηθά θελά θαη πιενλάζκαηα. Είλαη ζαθέο όηη ν αξηζκόο ηωλ ζπλαδέιθωλ πνπ 

έρνπλ δηαηεζεί ζηελ Α/βάζκηα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζηα πιενλάζκαηα πνπ εκθαλίδεη 

ε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Ήδε νξηζκέλεο Δ/λζεηο,  κεηά από παξέκβαζε ηωλ 

Δ.Σ. ΕΛΜΕ θαη ηωλ Αηξεηώλ, έζηεηιαλ λέα έγγξαθα δειώλνληαο επηπιένλ 

πιενλάζκαηα. 

 

Συναδέλφιζζες/ - οι,  

 

Οθείινπκε λα παξέκβνπκε άκεζα θαη ζπληνληζκέλα γηα λα αληηκεηωπηζηεί ε 

αλάιγεηε πξαθηηθή ηεο εγεζίαο ηνπ Υπ. Παηδείαο. 

Ο αγώλαο ηνπ θιάδνπ καο γηα λα αθπξωζνύλ νη δηαζεζηκόηεηεο – απνιύζεηο 

ζα ζπλερηζηεί θαη ζα είλαη πνιύκνξθνο θαη παξαηεηακέλνο. 

Οη αγώλεο καο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θαζεζηώηνο όιωλ ηωλ 

ζπλαδέιθωλ καο δελ αλαζηέιινληαη.  

Όκωο, ε παξέκβαζε ηωλ ΕΛΜΕ, ζηελ παξαπάλω θαηεύζπλζε είλαη 

ππνρξέωζε απέλαληη ζε ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη αληηκεηωπίδνπλ νμύηαηα νηθνλνκηθά θαη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.  

 

Τέινο, ελεκεξώλνπκε όηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ γηα 

ηε Δεπηέξα 4 Ννεκβξίνπ 2013 όπνπ ζα επηδηώμνπκε λα εγθξηζεί ν κεγαιύηεξνο 

δπλαηόο αξηζκόο απνζπάζεωλ από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. 

 

 

Αζήλα 31/10/2013 


