
 
 

Ενημερωτικό των αιρετών στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή & Βίκυς Αναγνώστη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 29/4/2014   
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Τρίτη 29-4-2014 σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Εγκρίθηκε μετάταξη εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού 

υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας. Για το ίδιο θέμα εκλήθησαν σε 

ακρόαση στην επόμενη συνεδρίαση  δύο εκπαιδευτικοί.  

2. Έγινε δεκτό αίτημα εκπαιδευτικού σχετικά με το συνολικό αριθμό των μορίων 

μετάθεσής του.  

3. Το Συμβούλιο έκανε δεκτή 1 αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού από ΠΥΣΔΕ 

σε ΠΥΣΔΕ. 

4. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για παραίτηση από 

την υπηρεσία.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

   Ολοκληρώνεται στις 2 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης-

οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης. Οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις θα 

υποβληθούν 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων και όχι 

στην παρούσα φάση. Παράλληλα ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων για παραίτηση. Μετά τις ημερομηνίες αυτές θα ακολουθήσει η εγκύκλιος 

για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Με δεδομένο ότι η ανάκληση της 

αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αρχικής 

αίτησης (μέχρι τέλη Μαΐου), φαίνεται πώς η εγκύκλιος θα ανακοινωθεί στα  τέλη 

Μαΐου. Είναι προφανές ότι στον υπολογισμό κενών θα πρέπει να υπολογισθούν 

όλες οι παραιτήσεις.  

   Με βάση τα δεδομένα αυτά προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα: 

 Θα υπάρξει επιτέλους ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για όλες τις διαδικασίες 

των υπηρεσιακών μεταβολών (πάγια θέση της ΟΛΜΕ), έτσι ώστε την 1
η
 

Σεπτέμβρη να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους;   
 Πώς θα γίνει ο υπολογισμός των κενών και πλεονασμάτων;  

 Θα ζητηθούν οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 

του  ΠΔ 50/96 ή θα χρησιμοποιηθεί το my school για τη διαδικασία αυτή; 

 Τα υπηρεσιακά συμβούλια θα χρησιμοποιηθούν απλώς για να επικυρώσουν 

προϋπολογισθέντα στοιχεία;  

 Υπενθυμίζουμε ότι: Η διαδικασία που ορίζει το ΠΔ 50/96 άρθρο 4, είναι  να 

υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα 

κάθε σχολικής μονάδας και τις ώρες της ομάδας σχολείων στην οποία 

ανήκει η σχολική μονάδα. Αυτό ανατράπηκε με την περσινή εγκύκλιο. 

Υπολογίστηκαν δηλαδή κενά και πλεονάσματα με τη διαίρεση του 

συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων με 

το συνολικό αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά 



ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Αυτό έγινε για πρώτη 

φορά, δεδομένου ότι μέχρι τώρα υπολογίζονταν τα κενά και πλεονάσματα 

ανά σχολείο, στη συνέχεια ανά ομάδα σχολείων και έπειτα ανά περιοχή 

μετάθεσης. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, σε συνδυασμό με το αυξημένο 

διδακτικό ωράριο, ήταν να δοθούν ελάχιστα κενά με αποτέλεσμα να 

ικανοποιηθούν το 5,4% των αιτήσεων μετάθεσης! Παράλληλα 

εμφανίστηκαν χιλιάδες τεχνητά πλεονάσματα, οδηγώντας χιλιάδες 

εκπαιδευτικούς σε υποχρεωτικές μετατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

όσοι μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποκλείονται από 

το δικαίωμα μετάθεσης αφού έχουν προσωρινή τοποθέτηση! Τέλος και 

οι ελάχιστοι φετινοί νεοδιόριστοι, επειδή διορίστηκαν με μεγάλη 

καθυστέρηση, «τιμωρούνται» στερούμενοι του δικαιώματος μετάθεσης! 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Είναι ξεκάθαρο ότι μετά τις εκλογές αναμένεται μια συνολική επίθεση ανατροπής 

του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών με συγχωνεύσεις και καταργήσεις 

σχολικών μονάδων, αλλαγή του καθεστώτος της οργανικότητας, άρση της 

μονιμότητας (85 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ σε πρώτη 

φάση), δημιουργία νέων πλεονασμάτων, υποχρεωτικές μεταθέσεις και αποσπάσεις, 

επιμήκυνση διδακτικού έτους, νέα (;) αύξηση ωραρίου, αξιολόγηση-χειραγώγηση, με 

τελικό στόχο τη δημιουργία της νέας δεξαμενής διαθέσιμων εκπαιδευτικών και της 

τελικής αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων. Απέναντι στην πολιτική αυτή 

απαιτείται η άμεση, μαζική και αγωνιστική απάντηση όλων των εκπαιδευτικών! Η 

αυριανή Πρωτομαγιά μας καλεί να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και να 

ανατρέψουμε την πολιτική Κυβέρνησης –ΕΕ –ΔΝΤ. Με ενωτικούς αγώνες και 

αλληλεγγύη οι εργαζόμενοι θα νικήσουν! 

    

 

 

 

Αθήνα 30/4/2014

 

Νεκτάριος Κορδής, 

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 

(τηλ.: 6977513534, 

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίκυ Αναγνώστη, 

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ  

(τηλ.: 6979778287, 

ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com) 

 

                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
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