
 
 

Ενημερωτικό του αιρετού  στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή  
εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26/6/2014 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 26-6-2014 σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή ΔΕ.  

2. Απορρίφθηκε αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση στη Σχολή Εθνικής 

Άμυνας λόγω έλλειψης της απαιτούμενης προϋπηρεσίας. 

3. Εγκρίθηκαν δύο αυτοδίκαιες ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ. 

4. Εγκρίθηκε κατόπιν ακροάσεως η μετάταξη εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση 

Διοικητικού υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας. 

5. Έγιναν δεκτές 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία. 

Παράλληλα έγινε δεκτή μια αίτηση ανάκλησης παραίτησης.    

6. Απορρίφθηκαν 19 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που ζητούν μετάταξη στην 

Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΠΘ λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρώσει 

πενταετία από το ΦΕΚ διορισμού τους. 

7. Συζητήθηκαν 154 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε  

διάφορες Διοικητικές Θέσεις. 30 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω κωλυμάτων     

( κυρίως μη συμπλήρωση πενταετίας από ΦΕΚ Διορισμού). Οι υπόλοιπες 29 

αιτήσεις απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) λόγω του ότι δεν 

προβλέπεται μετάταξη υπαλλήλων σε κατώτερη κατηγορία. Η συζήτηση για 

τις υπόλοιπες αιτήσεις θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η 

αποδέσμευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το πρώτο βήμα της 

διαδικασίας για τη μετάταξη. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις θα 

εξεταστούν από το ΚΥΣΔΙΠ.  
8. Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης για ΣΜΕΑΕ –ΚΕΔΔΥ έχουμε 254 αιτήσεις 

εκ των οποίων 2 με εξειδίκευση κωφών –τυφλών.  

9. Αναφορικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών το 2013 είχαμε 3900 

αποχωρήσεις και 3166 το 2014. Ο συνολικός αριθμός των 7066 αποχωρήσεων 

από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε κάθε 

περίπτωση στον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων!   
10. Τέλος σχετικά με τον προγραμματισμό των υπηρεσιακών μεταβολών ο στόχος 

είναι: 

 Στις 7 & 8 Ιούλη να γίνει συζήτηση επί των ειδικών κατηγοριών 

μεταθέσεων και  κάποιων αμφισβητούμενων αιτήσεων. 

 Στις 10 & 11 Ιούλη να γίνει συζήτηση επί των μεταθέσεων της Ειδικής 

Αγωγής. 

 Στις 14 -16 Ιούλη να γίνει συζήτηση για τις μεταθέσεις στα Μουσικά, 

Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά. 

 Τέλος στις 18 ή το πιθανότερο στις 21 Ιούλη θα γίνει συζήτηση επί 

των γενικών μεταθέσεων.    



 Σχετικά με τις αποσπάσεις η Α΄ φάση φαίνεται πως πηγαίνει στα τέλη 

Αυγούστου και η Β΄ μάλλον αρχές Σεπτέμβρη!  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Την ώρα που ανακοινώνονται οι μεταβολές των σχολικών μονάδων για τη ΔΕ, το 

υπουργείο αποφάσισε στις 26 Ιούνη «την παράταση του διδακτικού έτους στα Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και 

στις τάξεις Λυκείου οι οποίες είναι προσαρτημένες σε Γυμνάσια, μέχρι και τις 04 

Ιουλίου 2014.Με τη σχετική Απόφαση για την παράταση του διδακτικού έτους η 

ισχύς των συμβάσεων εργασίας των υπηρετούντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις 

ανωτέρω σχολικές μονάδες παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και τις 04 Ιουλίου 2014». 

Η εξέλιξη αυτή δυστυχώς γεννά κάποια σοβαρά ζητήματα: 

 Τι θα γίνει με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που η υπαλληλική τους σχέση 

λύεται στις 30 Ιούνη λόγω συνταξιοδότησης; 

 Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές παραδίδουν τις 

κατοικίες τους στις 30 Ιούνη. Ουσιαστικά λοιπόν τους υποχρεώνουν να 

μείνουν σε ξενοδοχεία  με σοβαρή οικονομική επιβάρυνση!  

 Θεωρούμε αυτονόητη την αποζημίωση όλων των εκπαιδευτικών που θα 

εργαστούν μέχρι τις 4 Ιουλίου. 

 Μήπως ο τελικός στόχος της εξέλιξης αυτής είναι σε επόμενη φάση η  

υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για ένα μεγάλο διάστημα του 

Ιουλίου και η επιστροφή τους μετά τις 25 Αυγούστου;  

   Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων τη νέα χρονιά απέναντι στα ευχολόγια του 

Υπουργείου υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα: Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών 

δεν προβλέπονται, σε όλη την εκπαίδευση από τον τακτικό προϋπολογισμό 

προβλέπεται η πρόσληψη 2000 αναπληρωτών και τέλος είναι άγνωστο πότε θα 

γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ! Τα σχόλια περιττεύουν…  
 

 

 

 

 

Αθήνα 27/6/2014

 

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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