
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Αξηζκόο Αηηήζεωλ Μεηάζεζεο 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

   Σην ζπλεκκέλν πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζαο θνηλνπνηνύκε ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ 

κεηάζεζεο αλά εηδηθόηεηα θαη ηύπν αίηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνβιήζεθαλ: 8701 

αηηήζεηο γηα ηηο Γεληθέο κεηαζέζεηο, 595 γηα ηα Μνπζηθά ζρνιεία, 131 γηα ηα 

Καιιηηερληθά θαη 109 γηα ηα Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία. Με βάζε ηελ ηειεπηαία 

ελεκέξσζε ηελ Παξαζθεπή ή ζηηο αξρέο ηεο επόκελεο εβδνκάδαο αλακέλεηαη ε 

εγθύθιηνο ππνινγηζκνύ θελώλ θαη πιενλαζκάησλ γηα ηε ζύληαμε ησλ πηλάθσλ θελώλ 

νξγαληθώλ ζέζεσλ γηα ηηο κεηαζέζεηο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-2015. Δίλαη 

πξνθαλέο όηη κε βάζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα νη δηαδηθαζίεο ηωλ κεηαζέζεωλ ζα 

νινθιεξωζνύλ πξνο ηα ηέιε Ινπιίνπ! Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα θαζπζηεξήζεη θαη ηηο 

ππόινηπεο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο (ηνπνζεηήζεηο, απνζπάζεηο, πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηώλ). 

   Θεσξνύκε όηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη πίλαθεο Α΄ (από 

ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα) θαη νη πίλαθεο Β΄ θαη Γ΄  ( από ηα νηθεία ΠΥΣΓΔ).  Τα 

ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζύλε πξνζδηνξηζκνύ θελώλ θαη 

πιενλαζκάηωλ γηα ηνπο πίλαθεο κεηαζέζεωλ. Όινη γλσξίδνπκε ηα ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ην ζύζηεκα “plan.sch.gr” κε 

ρηιηάδεο ηερλεηά πιενλάζκαηα ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο! Η ρξήζε ηνπ my school 

ζπλεπώο ηε θεηηλή ρξνληά, ζα πξνθαιέζεη κηα αληίζηνηρε ή θαη ρεηξόηεξε θαηάζηαζε!  

   Παξάιιεια ζην δεύηεξν πίλαθα ζαο θνηλνπνηνύκε ηνπο αλαπιεξσηέο (πιήξνπο θαη 

κεησκέλνπ σξαξίνπ) πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εξγάζηεθαλ 468 εθπαηδεπηηθνί κε πηζηώζεηο από ηνλ ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό θαη 1623 από πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ πνπ ιεηηνύξγεζαλ κεηά ηηο 6 

Γεθέκβξε. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλαπιεξσηώλ είλαη 2091. Αλ ζπλππνινγίζνπκε 

ηνπο ρηιηάδεο αλαπιεξωηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εηδηθή αγωγή, ζηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία αιιά θαη ην καδηθό θύκα ζπληαμηνδνηήζεωλ, είλαη απόιπηα 

ξεαιηζηηθό ην αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ.  

      

 

 

 

Αζήλα 27/5/2014

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 6984517453 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
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