
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Η.Γ. ηεο  ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ ζηηο 14/2/2014 

      

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 

   Σαο ζηέιλσ ηα ζέκαηα ηεο Η.Δ. ζρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ πνπ ζα γίλεη  

ηελ Παξαζθεπή 14/2/2014: 

 

1. Φνξήγεζε  άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ. 

2. Απνδεζκεύζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ. 

3. Εμέηαζε αηηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα παξαίηεζε από ηελ ππεξεζία. 

4. Εμέηαζε αηηήζεσλ απόζπαζεο θαη αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. 

από  ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ δηδαθηηθνύ έηνπο 2013-2014 

5. Εμέηαζε αίηεζε ζεξαπείαο εθπαηδεπηηθνύ γηα επαλεμέηαζε ζπλάθεηαο 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη γηα ηελ αλάθιεζε κεηάηαμεο ζηελ εηδηθή           

Αγσγή. 

   Σρεηηθά κε ην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο κε  πιεξσκήο ησλ αλαπιεξσηώλ ζηε Σηεξεά 

Ειιάδα θαη ζην Νόηην Αηγαίν ελεκεξσζήθακε όηη από ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή δελ 

είραλ πηζησζεί  θαζόινπ ρξήκαηα γηα ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ πεξηνρώλ απηώλ! Η 

ιύζε πνπ πξνσζείηαη είλαη έγθξηζε γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ από άιιεο πξάμεηο γηα 

πίζησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ. Απαηηείηαη, σζηόζν, πνιηηηθή απόθαζε 

θαη έγθξηζε γηα κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Οη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο καο ελεκέξσζαλ 

όηη είλαη ζέκα εκεξώλ λα ιπζεί ην δήηεκα. Είδσκελ….  

   Γηα ην ζέκα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο πξνϋπεξεζίαο ησλ αλαπιεξσηώλ κεηά ηηο 

30/6/2010, παξά ηα  όζα αθνύγνληαη, δελ ππάξρεη θακηά λεώηεξε εμέιημε. Είλαη 

μεθάζαξν όηη ηα επρνιόγηα δε ιύλνπλ ην πνιύ ζνβαξό απηό πξόβιεκα. Απαηηείηαη 

άκεζα, λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα λα ιεθζεί ππόςε ε ζπλνιηθή πξνϋπεξεζία ησλ 

ζπλαδέιθσλ. 

   Παξάιιεια ελεκεξσζήθακε όηη αλακέλνληαη άκεζα πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα 37 πιήξνπο σξαξίνπ θαη 31 κεησκέλνπ. Οη πξνζιήςεηο αθνξνύλ 

θπξίσο θάιπςε θελώλ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ησλ παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ 

καζεκάησλ θαη ηέινο ηελ θάιπςε θελώλ γηα θάπνηεο εγθεθξηκέλεο απνζπάζεηο πνπ 

εθθξεκνύλ εδώ θαη κήλεο!  Οη πξνζιήςεηο απηέο δελ θαιύπηνπλ θπζηθά ηα 

ζνβαξά θελά πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ! Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη από ηηο 

Δηεπζύλζεηο Δ.Ε. δειώλνληαη 237 ζπλνιηθά θελά ( 143 πιήξνπο σξαξίνπ θαη 94 

κεησκέλνπ).  Τέινο αλακέλνληαη 96 ζπκπιεξσκαηηθνί δηνξηζκνί Δ.Ε. Είλαη πξνθαλέο 

όηη πνιιά θελά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακέλνπλ θαη κεηά ηνπο δηνξηζκνύο απηνύο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζα απαηηήζνπκε λα θαιπθζνύλ από ην κέγηζην δπλαηό 

αξηζκό απνζπάζεσλ. Θα δεηήζνπκε, επίζεο, λα εμεηαζηνύλ θαη λα εγθξηζνύλ νη 

ελζηάζεηο  ζπλαδέιθσλ όισλ ησλ θιάδσλ πνπ δεηνύλ λα απνζπαζηνύλ από πεξηνρέο 

πνπ  ππάξρνπλ «πιενλάζκαηα» ζε πεξηνρέο πνπ επίζεο δίλνληαη «πιενλάζκαηα», 



θαζώο νη  ελζηάζεηο όζσλ δεηνύλ λα απνζπαζηνύλ από πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ θελά 

ζε  πεξηνρέο πνπ επίζεο θαηαγξάθνληαη θελά.  

   Τέινο έρεη δεκηνπξγεζεί πνιύ ζνβαξό ζέκα κε ηηο πξόζθαηεο αλαθνηλώζεηο γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο. Δεθάδεο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη έρνπλ ήδε 

θαηαζέζεη ελζηάζεηο κε ζνβαξέο θαηαγγειίεο! Η κε δεκνζηνπνίεζε ησλ κνξίσλ 

κεηάηαμεο γελλά πνιύ ζνβαξά εξσηήκαηα αδηαθαλνύο πξαθηηθήο! Θα πξέπεη, 

ζπλεπώο, λα εμεηαζηνύλ όιεο νη ελζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα ηηο αηηήζεηο 

κεηαηάμεσλ ζε Δηνηθεηηθέο ζέζεηο ελεκεξσζήθακε όηη ζα ζπδεηεζνύλ ην Μάξηε. Η 

εγθύθιηνο ησλ κεηαζέζεσλ ζπλερίδεη λα  « αγλνείηαη»! Πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα 

σζηόζν, κηινύλ γηα αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ κε ζηόρν λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ειάρηζηεο κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο. Υπελζπκίδνπκε όηη ην 

2013 ηθαλνπνηήζεθε ην 5,4% ησλ αηηήζεσλ κεηάζεζεο θαη ειάρηζηεο 

απνζπάζεηο! 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Τν επόκελν δηάζηεκα θιηκαθώλνληαη νη αγσληζηηθέο καο θηλεηνπνηήζεηο κε 

θύξηα αηρκή ηελ απνηξνπή ησλ απνιύζεσλ ζηηο 22 Μάξηε! Ο καδηθόο θαη 

αλππνρώξεηνο αγώλαο είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα λα ππεξαζπίζνπκε ηελ  αμηνπξέπεηά 

καο απέλαληη ζε κηα πνιηηηθή  πνπ δηαιύεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηελ παηδεία, ηελ 

πγεία, ηελ θνηλσληθή πξόλνηα θαη ηελ αζθάιηζε. Σηνλ αγώλα απηό απαηηείηαη ε 

ζπζηξάηεπζε  όισλ καο γηαηί αθνξά ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό. Η πόξηα ησλ 

απνιύζεσλ δελ πξέπεη λα αλνίμεη γηα θαλέλα εθπαηδεπηηθό, γηα θαλέλα 

εξγαδόκελν.  
 

Αζήλα 12/2/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

           
 
 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
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