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Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 21/11/2014   
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 21 Νοέμβρη σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δ.Ε.  

2. Έγιναν δεκτές 23 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ενώ απορρίφθηκαν 15 

αιτήσεις, μειοψηφούντων των αιρετών και 1 αίτηση απορρίφθηκε ομόφωνα.  

3. Παράλληλα έγιναν δεκτές 6 αιτήσεις επανεξέτασης παραίτησης 

εκπαιδευτικών, ενώ απορρίφθηκαν 12 αιτήσεις, μειοψηφούντων των 

αιρετών. Για το σοβαρό θέμα των παραιτήσεων απαιτήσαμε να διαβιβαστούν 

ΑΜΕΣΑ στον Υπουργό, όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών μετά την 

«επιλεκτική» αποδοχή 35 παραιτήσεων και την απόρριψη 173 αιτήσεων. Είναι 

αυτονόητο ότι το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει στις ενστάσεις των 

εκπαιδευτικών, εξηγώντας τους για ποιο λόγο απορρίφθηκαν οι αιτήσεις 

παραίτησης τους.   

4. Απορρίφθηκαν, μειοψηφούντων των αιρετών, 2 αιτήσεις επανεξέτασης 

απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ. 

5. Για το θέμα των γενικών αποσπάσεων, δεν υπήρξε καμιά συζήτηση κατά τη 

σημερινή συνεδρίαση. Τη στιγμή που εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά 

κενά, η ικανοποίηση κάποιων αιτήσεων, θα μπορούσε να καλύψει τμήμα των 

κενών αυτών. 

6. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, ο συνολικός αριθμός των 

Αναπληρωτών στη ΔΕ ανέρχεται σε 3919. Εξ αυτών οι 360 προσλήψεις 

(μέσω ΕΣΠΑ) αφορούν τα Μουσικά Σχολεία. Παράλληλα έχουμε 2262 

προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση, με 489 προσλήψεις από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό και 1773 από το ΠΔΕ. Τέλος έχουμε 1297 προσλήψεις στην 

Ειδική Αγωγή με 113 προσλήψεις από το ΠΔΕ και 1184 μέσω ΕΣΠΑ. Μετά 

την αλλαγή των Συμβάσεων 201 αναπληρωτών που είχαν προσληφθεί για την 

παράλληλη στήριξη από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου και για λόγους 

δικαιοσύνης και ισονομίας θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη εξέλιξη και για 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς! Ενημερωθήκαμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί 

και για 24 ακόμη συμβάσεις. Θα απαιτήσουμε να συμβεί και στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις για να μην αδικηθεί ούτε ένας αναπληρωτής! Μετά τις 

σημερινές 26 προσλήψεις,  το Υπουργείο αναζητά πλέον τρόπους για να 

αποδεσμευτούν 1000 πιστώσεις από τις άδειες άνευ αποδοχών. Το παράδοξο 

ωστόσο είναι, ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν σε άδειες άνευ 

αποδοχών ευρισκόμενοι σε ΑΠΟΓΝΩΣΗ μακριά από τα σπίτια και τις 

οικογένειες τους! Έρχεται συνεπώς το Υπουργείο, να χρησιμοποιήσει τις 

πιστώσεις αυτές για να προσλάβει αναπληρωτές, στις πλάτες των οποίων 

στήθηκε ένα εμπόριο ελπίδας από το καλοκαίρι όταν μιλούσαν για 22500 

κενά!  
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7. Σχετικά με τις μεταθέσεις του 2015, μια σοβαρή εκκρεμότητα αφορά το θέμα 

των σχολικών μονάδων με μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ μετά τις καλοκαιρινές 

εξαγγελίες για διπλασιασμό των μορίων ειδικών συνθηκών. Η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων μετάθεσης λήγει στις 30-11-2014 και οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει άμεσα να γνωρίζουν τις προθέσεις του Υπουργείου για το σοβαρό αυτό 

ζήτημα! Εκτός και αν πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό πυροτέχνημα!  

8. Τέλος τα οργανικά κενά των Γενικών Ειδικοτήτων και των κλάδων 

ΠΕ16/ΤΕ16 για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία το 2015 είναι συνολικά 

844. Εξ αυτών 103 αφορούν Γενικές Ειδικότητες και 741 κλάδους 

μουσικών. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη:      

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 

ΠΕ01.00 - 

ΠΕ02.00 26 

ΠΕ03.00 20 

ΠΕ04.01 8 

ΠΕ04.02 8 

ΠΕ04.04 12 

ΠΕ04.05 1 

ΠΕ05.00 1 

ΠΕ06.00 4 

ΠΕ07.00 2 

ΠΕ08.00 4 

ΠΕ09.00 6 

ΠΕ10.00 3 

ΠΕ11.00 3 

ΠΕ12.00 1 

ΠΕ13.00 - 

ΠΕ16/ΤΕ16 741 

ΠΕ18.00 - 

ΠΕ19/20 3 

ΠΕ32.00 1 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

   Στις 27 Νοέμβρη μαζί με όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην εργασία και στην 

μόρφωση των παιδιών μας! Απέναντι στη συνεχιζόμενη μνημονιακή βαρβαρότητα 

ξαναπιάνουμε το νήμα των μεγάλων αγώνων για την ανατροπή της πολιτικής 

Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ! Για να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα!  

Αθήνα 21 /11/2014

 

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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