
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέμα: Στεηικά με ηη ζσνεδρίαζη ηοσ ΚΥΣΓΔ ζηις 26/2/2014   
Σσναδέλθιζζες, ζσνάδελθοι,  

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ πνπ έγηλε ηελ Τεηάξηε 26-2-2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα: 

1. Απνδεζκεύηεθαλ δύν εθπαηδεπηηθνί  Δ.Ε. γηα κεηάηαμε ζε Δηνηθεηηθή ζέζε 

γηα ζνβαξνύο  ιόγνπο πγείαο. 

2. Απνξξίθζεθαλ δύν αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα θαηάηαμε ζε αλώηεξν 

θιάδν κε βεβαίωζε Τ.Ε.Ι.  

3. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηή αίηεζε αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ από 

ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ. 

4. Έγηλε δεθηή κηα αίηεζε απόζπαζεο από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ πιενλάδνπζαο 

εθπαηδεπηηθνύ.  

5. Έγηλε δεθηή κηα απόζπαζε από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ γηα ζνβαξνύο ιόγνπο 

πγείαο. 

6. Σηε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ 8 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα παξαίηεζε από 

ηελ ππεξεζία.  

7. Σρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθή ζέζε, 

εθθξεκνύλ οι αιηήζεις ποσ έγιναν μεηά ηις 19/7/13. Απηέο θαηαλέκνληαη ωο 

εμήο: 200 αηηήζεηο γηα πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, 100 γηα Κ.Υ. ΥΠΑΙΠΘ, 35 

γηα άιινπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη 40 γηα άιια ππνπξγεία. Η ζπδήηεζε 

επί ηωλ αηηήζεωλ απηώλ ζα απαηηήζνπκε λα γίλεη όζν ην δπλαηόλ 

ζπληνκόηεξα.  

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Τν Υπνπξγείν έρεη ήδε εμαγγείιεη αλαζεώξεζε ηεο λνκνζεζίαο δηνξηζκνύ θαη 

κεηαζέζεωλ, ρωξίο όκωο λα πξνζδηνξίζεη πνην ζα είλαη ην «λέν» απηό θαζεζηώο! Τελ 

ίδηα ζηηγκή, επαλέξρνληαη ηα ζελάξηα γηα κεηαθνξά ηεο νξγαληθόηεηαο ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ε δηελέξγεηα ηωλ κεηαζέζεωλ θαηά ην «πξόηππν» ηωλ 

ππνρξεωηηθώλ κεηαηάμεωλ! Τελ ώξα πνπ ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα δίλεη ηε κάρε γηα 

ηελ απνηξνπή ηωλ απνιύζεωλ, ην Υπνπξγείν επηδηώθεη κηα ζπλνιηθή αλαηξνπή ηνπ 

πιαηζίνπ ηωλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, πξνεηνηκάδνληαο ηηο λέεο «δεμακελέο» 

δηαζεζηκόηεηαο. Τα ζτέδια ασηά μπορούν να αναηραπούν μόνο με ηο μαζικό και 

ανσποτώρηηο αγώνα όλης ηης εκπαιδεσηικής κοινόηηηας. Και ο αγώνας ασηός 

πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ! 

Αζήλα 26/2/2014

 

Νεκηάριος Κορδής, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίκσ Αναγνώζηη, 

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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