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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 31/5 και 1 

Ιουνίου  2017 και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

    Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Τρίτη 31 Μάϊου και την 

Τετάρτη 1 Ιουνίου  σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 
 

 Απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των γενικών μεταθέσεων. Για 

το ίδιο ζήτημα εγκρίθηκε 1 ένσταση ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος 

μετάθεσης. 

 Απορρίφθηκαν 16 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων επί των 

μεταθέσεων στα Μουσικά Σχολεία. Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών κλάδου 

ΠΕ16 θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση μετά και τη γνωμοδότηση 

της Καλλιτεχνικής επιτροπής. Παράλληλα απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη μη γνωστοποίηση κενών σε Μουσικά Σχολεία. 

 Απορρίφθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των μεταθέσεων σε σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

 Απορρίφθηκαν 5 ενστάσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ένταξη σε ειδική 

κατηγορία μετάθεσης. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 ένσταση.  

 Εξετάστηκε αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού 

υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας. 

 Αποδεσμεύτηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, 

ΠΕ08, ΠΕ11,ΠΕ16, ΠΕ19/20 και ΠΕ32 που ζητούν μετάταξη στην Α/θμια. 

Παράλληλα υπήρξαν και 5 αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων  

που ζητούν να μεταταγούν στους κλάδους  ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70. Για το ίδιο 

ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης στον κλάδο ΠΕ18.41. Η 

αποδέσμευση των εκπαιδευτικών δε σημαίνει μετάταξη, αφού αυτή θα 

εξαρτηθεί από τα υφιστάμενα κενά της Α/θμιας.  

 Εγκρίθηκε η μετάταξη 21  εκπαιδευτικών προερχόμενων από άλλο κλάδο και 

την εκκλησιαστική εκπαίδευση σε κενές οργανικές θέσεις της Β/θμιας. Οι 

αρχικές αιτήσεις ήταν 130.  

 Υπενθυμίζουμε ότι το 2016 είχαμε τις μετατάξεις 40 εκπαιδευτικών σε άλλο 

κλάδο, 16 μετατάξεις για λόγους υγείας σε διοικητική θέση και 13 μετατάξεις 

σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (εκτός Υπ. Παιδείας). 

 Εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στη Σιβιτανίδειο 

Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. 

 Εγκρίθηκε 1 και απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις μετάταξης στην εκκλησιαστική 

εκπαίδευση.  

 Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης σε διοικητική θέση. Για το 

ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις.  

 Συζητήθηκαν 105 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη σε άλλες 

υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Εξ αυτών αποδεσμεύτηκαν οι αιτούμενοι μετάταξη σε 
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διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και των υπαγόμενων σε αυτό 

φορέων. Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, άλλα Υπουργεία και 

Μητροπόλεις. Για το ζήτημα αυτό ζητήσαμε να αποδεσμευτούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί χωρίς προϋποθέσεις. Παράλληλα απορρίφθηκαν οι αιτήσεις 

για ΟΤΑ και για ΝΠ Ιδιωτικού Δικαίου. Τέλος ικανοποιήθηκαν 5 αιτήσεις 

ανάκλησης αίτησης μετάταξης.  

 Για το ζήτημα των παραιτήσεων ανά ειδικότητα σας παραθέτουμε τον 

πίνακα: 

 

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 

ΔΕ01.01 1 

ΔΕ01.02 1 

ΔΕ01.11 2 

ΔΕ01.12 2 

ΠΕ01.00 10 

ΠΕ02.00 80 

ΠΕ03.00 98 

ΠΕ04.01 54 

ΠΕ04.02 27 

ΠΕ04.03 1 

ΠΕ04.04 11 

ΠΕ04.05 17 

ΠΕ05.00 10 

ΠΕ06.00 20 

ΠΕ07.00 6 

ΠΕ08.00 6 

ΠΕ09.00 5 

ΠΕ10.00 4 

ΠΕ11.00 21 

ΠΕ12.02 2 

ΠΕ12.03 1 

ΠΕ12.04 4 

ΠΕ12.05 7 

ΠΕ12.08 2 

ΠΕ13.00 4 

ΠΕ14.01 2 

ΠΕ14.02 1 

ΠΕ14.04 3 

ΠΕ15.00 3 

ΠΕ16.00 3 

ΠΕ17.01 3 
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ΠΕ17.02 2 

ΠΕ17.03 4 

ΠΕ17.04 1 

ΠΕ17.05 2 

ΠΕ17.06 2 

ΠΕ17.08 2 

ΠΕ18.02 1 

ΠΕ18.12 1 

ΠΕ18.18 1 

ΠΕ18.35 1 

ΠΕ19.00 11 

ΠΕ32.00 1 

ΤΕ01.01 1 

ΤΕ01.04 2 

ΤΕ01.06 4 

ΤΕ01.17 1 

ΤΕ01.19 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  449 

 

 Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών η σχολική χρονιά κλείνει με 6076 

προσλήψεις. Το 2016 είχαμε 6162 προσλήψεις και το 2015 είχαμε 5164 

προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα ξεκίνησε η ανάρτηση των 

προσωρινών πινάκων αναπληρωτών για το σχ. έτος 2017-2018. Δυστυχώς δεν 

έχει επιλυθεί ακόμη το πολύ σοβαρό θέμα των υποψηφίων αναπληρωτών που 

δεν κατέστη δυνατό να υποβάλλουν αίτηση εντός των χρονικών περιθωρίων 

που δόθηκαν. Το ίδιο πρόβλημα έχει εμφανιστεί και για την υποβολή 

αιτήσεων απόσπασης.   

 Σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι το σχολικό 

έτος 2016-17 είχαμε 45 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών από τους 

διοριστέους του ΑΣΕΠ. Το σχολικό έτος 2013-2014 είχαμε τους 

προηγούμενους 100 μόνιμους διορισμούς. Είναι προφανές ότι με δεδομένη 

την πρόσληψη 22000 αναπληρωτών για τις ανάγκες όλης της εκπαίδευσης, οι 

διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών καθίστανται επιτακτική ανάγκη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι  μόνο την 7ετία 2010-2016 είχαμε συνολικά 19018 

αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τη στιγμή που οι 

μόνιμοι διορισμοί από το 2007 είναι μόλις 14215!  

 Για το ζήτημα της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων ανακοινώθηκαν 

οι σχετικές εγκύκλιοι:  

http://www.minedu.gov.gr/news/28367-31-05-17-se-fek-i-y-a-gia-tous-

diefthyntes-sxolikon-monadon  

http://www.minedu.gov.gr/news/28370-31-05-17-h-ermineftiki-egkyklios-

gia-tis-diadikasies-epilogis-d-nton-sxolikon-monadon  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017. Η 

ΟΛΜΕ έχει ήδη ζητήσει παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου. Ο συνολικός αριθμός των στελεχών στη 

Δευτεροβάθμια είναι περίπου 3340. Αυτοί κατανέμονται σε 1790 Γυμνάσια, 

http://www.minedu.gov.gr/news/28367-31-05-17-se-fek-i-y-a-gia-tous-diefthyntes-sxolikon-monadon
http://www.minedu.gov.gr/news/28367-31-05-17-se-fek-i-y-a-gia-tous-diefthyntes-sxolikon-monadon
http://www.minedu.gov.gr/news/28370-31-05-17-h-ermineftiki-egkyklios-gia-tis-diadikasies-epilogis-d-nton-sxolikon-monadon
http://www.minedu.gov.gr/news/28370-31-05-17-h-ermineftiki-egkyklios-gia-tis-diadikasies-epilogis-d-nton-sxolikon-monadon
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1069 ΓΕΛ, 398 ΕΠΑΛ και 84 ΣΜΕΑΕ. Οι θέσεις μας για την επιλογή 

διευθυντών και τη θέση του Συλλόγου Διδασκόντων:  
http://tinyurl.com/ya7susrt   

 Παράλληλα εκδόθηκε και η πρόσκληση υποβολής αποσπάσεων σε φορείς του 

Υπουργείου Παιδείας. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 7 

Ιουνίου και ώρα 14:00.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 75305/Ε1/08.05.2017 εγκύκλιο (σε 

υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ), έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την 

αίτηση αυτή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), προκειμένου να 

υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για τους φορείς της παρούσας εγκυκλίου. 

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, 

εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (Ακαδημία Αθηνών, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές 

Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις).  
http://tinyurl.com/y9h8laxu   

 Τέλος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση 

με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες  απόσπασης εκπαιδευτικών στο 

εξωτερικό́, τα ειδικότερα  προσόντα, τα κριτήρια , καθώς και  τα όργανα  

επιλογής τους για την  τοποθέτησή τους. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/document.pdf  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

   Σας ευχόμαστε Καλό μήνα και καλή δύναμη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που 

ξεκινούν σε λίγες μέρες.  
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς  

Αθήνα 2/6/2017 
 
  

Νεκτάριος Κορδής, 

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 

(τηλ.: 6977513534,6932600870 

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr 

http://nekordis64.blogspot.gr ) 

  Άκης Λουκάς     

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ     

 ( τηλ.:6974320189,   

 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com  

 

                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

http://tinyurl.com/ya7susrt
http://tinyurl.com/y9h8laxu
file:///C:/Users/Admin/Downloads/document.pdf
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