
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ ζηηο 3/4/2014   
 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ πνπ έγηλε ηελ Πέκπηε 3-4-2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα: 

1. Δόζεθε άδεηα άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ.  

2. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηέο 3 αηηήζεηο αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ 

από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ. 

3. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε παξάηαζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ 

Δ.Ε. γηα ζπκκεηνρή ζε επξωπαϊθό πξόγξακκα. 

4. Σηε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ 2 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα παξαίηεζε από 

ηελ ππεξεζία.  

5. Παξάιιεια έγηλαλ δεθηέο 7 αηηήζεηο αλάθιεζεο παξαίηεζεο εθπαηδεπηηθώλ. 

6. Τέινο έγηλε έιεγρνο ηωλ πξνηάζεωλ γηα νξηζκό ωο κειώλ Σρνιηθώλ 

Σπκβνύιωλ θαη Εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Κεληξηθέο Επηηξνπέο Γεληθώλ Εμεηάζεωλ 

θαη εμεηάζεωλ ΕΠΑΛ.  

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

εθθξεκνύλ νη αηηήζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηηο 19/7/13. Θεωξνύκε πιένλ, πωο ε 

ζπδήηεζε επί ηωλ αηηήζεωλ απηώλ, πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα εληόο ηνπ 

Απξηιίνπ. 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Σρεηηθά κε ηηο κεηαζέζεηο, ε ηειεπηαία εμέιημε είλαη όηη ζηηο 28/3/2014 δήηεζαλ 

από ην γξαθείν ηνπ ππνπξγνύ ηελ πεξζηλή εγθύθιην (Γελάξεο 2013)! Ωζηόζν δελ 

πξέπεη λα μερλάκε  όηη από ην Ννέκβξε ηνπ 2013 βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ 

Υπνπξγνύ θαη ε θεηηλή εγθύθιηνο, αλακέλνληαο ππνγξαθή! Είλαη πξνθαλέο όηη 

θάπνηνη ζπλερίδνπλ ηα «παηρλίδηα» γύξω από ην θαζεζηώο ηωλ κεηαζέζεωλ, 

θξαηώληαο ζε νκεξεία έλα κεγάιν ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Η ΟΛΜΕ 

έρεη δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ  γηα λα ζπδεηεζνύλ 

όια ηα επείγνληα δεηήκαηα. Σηελ θαηεύζπλζε απηή ζα επηδηώμνπκε λα ππάξμεη 

αλάινγε ζπλάληεζε θαη κε ην ΚΥΣΔΕ. Τν Υπνπξγείν νθείιεη πιένλ λα δώζεη 

μεθάζαξεο απαληήζεηο γηα όιν ην πιέγκα ηωλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ.    

Αζήλα 3/4/2014

 

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) 
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