
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΤΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

σνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέμα: Στεηικά με ηη ζσνεδρίαζη ηοσ ΚΥΣΓΔ ζηις 14/3/2014   
 

Σσναδέλθιζζες, ζσνάδελθοι,  

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή  14-3-2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα: 

1. Φνξεγήζεθε Άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ ζε Γηεπζπληή Γ.Δ.  

2. Αλαγλσξίζηεθε πξνϋπεξεζία νκνγελνύο εθπαηδεπηηθνύ. 

3. Απνξξίθζεθε έλζηαζε εθπαηδεπηηθνύ επί ηεο αλάθιεζεο ηεο απόζπαζεο ηνπ 

ζην Σ.Δ.Π. Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

4. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηή κία αίηεζε αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ 

από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ.  

5. Απνξξίθζεθαλ δύν αηηήζεηο δηαθνπήο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ από ΠΥΣΓΔ 

ζε ΠΥΣΓΔ. Οη αηξεηνί κεηνςήθεζαλ.  

6. Έγηλαλ δεθηέο δύν αηηήζεηο απόζπαζεο από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ 

πιενλαδόλησλ  εθπαηδεπηηθώλ.  

7. Απνξξίθζεθε κηα απόζπαζε από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ γηα ζνβαξνύο ιόγνπο 

πγείαο. Οη αηξεηνί κεηνςήθεζαλ. 

8. Σηε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ 10 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. γηα παξαίηεζε 

από ηελ ππεξεζία.  

9. Απνξξίθζεθαλ ηξεηο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. γηα θαηάηαμε ζε αλώηεξν 

θιάδν κε βεβαίσζε Τ.Δ.Ι.  

10. Έγηλαλ δεθηέο πέληε αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ηνπ ΥΠΑΙΠΘ.  

11. Απνξξίθζεθε κηα αίηεζε κεηάηαμεο εθπαηδεπηηθνύ Γ.Δ. ζε πξνζσξηλή Π.Δ. 

δηνηθεηηθνύ Υπαιιήινπ γηα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο. 

12. Απνξξίθζεθαλ ηξεηο ελζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ16 επί ηεο 

αλάθιεζεο ηεο απόζπαζεο ηνπο ζε Μνπζηθά Σρνιεία. 

13. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηή αίηεζε αλάθιεζεο κεηάηαμεο δηνηθεηηθνύ 

ππαιιήινπ πνπ κεηαηάρζεθε από ηε Γ.Δ. ζε δηνηθεηηθή ζέζε. 

14. Τν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή αλαδξνκηθή ηαθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ γηα ηνλ 

νπνίν δελ εθαξκόζηεθε ε ππ. Αξηζκ. 89/48 ΔΟΚ νδεγία.  

 

   Μεηά ηηο ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο 75 αλαπιεξσηώλ πιήξνπο σξαξίνπ θαη 24 

κεησκέλνπ εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ 106 θελά, ηα νπνία πηζαλώο δε ζα 

θαιπθζνύλ, αθνύ δελ ππάξρνπλ πιένλ άιιεο πηζηώζεηο! Όζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο γηα 

κεηάηαμε ζε Γηνηθεηηθέο Θέζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηηο 19 Ινπιίνπ, δελ ππήξμε θακηά 

λεώηεξε εμέιημε. Βαζηθή επηδίσμή καο είλαη λα ζπδεηεζνύλ ην ηαρύηεξν δπλαηό.  

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Όπσο είλαη γλσζηό ην Υπνπξγείν πξνρώξεζε αηθληδηαζηηθά ζηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ 

28/14 γηα ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο. Παξάιιεια κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ε 

εγθύθιηνο ησλ εζεινληηθώλ κεηαζέζεσλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην πθηζηάκελν 



λνκνζεηηθό πιαίζην! Τελ ίδηα ζηηγκή, επαλέξρνληαη ηα ζελάξηα γηα κεηαθνξά ηεο 

νξγαληθόηεηαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ε δηελέξγεηα ησλ κεηαζέζεσλ 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη όρη ζε ΠΥΣΓΔ! Αύξην μεθηλνύλ ηα ζεκηλάξηα 

«επηκόξθσζεο» ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνσζνύκελε αηνκηθή 

αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Τελ ώξα ζπλεπώο πνπ θνξπθώλεηαη ν αγώλαο γηα λα 

κελ ππάξμεη θακηά απόιπζε εθπαηδεπηηθνύ ζηηο 22 Μάξηε, εμειίζζεηαη ην ζρέδην ηνπ 

Υπνπξγείνπ γηα ηε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ , πξνεηνηκάδνληαο έηζη  ηηο 

λέεο «δεμακελέο» δηαζεζηκόηεηαο. Τα ζτέδια ηοσς δεν πρέπει να περάζοσν! Όλοι 

μαζί μπορούμε να ηοσς ζηαμαηήζοσμε αναηρέπονηας ηις ανηιεκπαιδεσηικές ηοσς 

πολιηικές!  

 

ΟΛΟΙ & ΟΛΔ  ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 15 ΜΑΡΣΗ ΣΙ 2:00 ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 

ΠΑΙΓΔΙΑ! ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΔΙΠΔΙ ΚΑΝΔΙ! 

 

Αζήλα 14/3/2014

 

Νεκηάριος Κορδής, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίκσ Αναγνώζηη, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

σνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
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