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Των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων 

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

ΘΕΜΑ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΗΡΕΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Αθήνα, 22-9-2013 

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (20-9-2013) εγκρίθηκε η αποδέσμευση 197 συναδέλφων 

προκειμένου να μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας με βάση το 

νόμο 1824/88. 

Πιο συγκεκριμένα: 23 συνάδελφοι μετατάσσονται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης, 105 σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 8 σε Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 61 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

Η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ και μάλιστα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων, με 

μοναδικό θέμα τις αιτήσεις μετάταξης σε διοικητικές θέσεις, επιβεβαιώνει ότι το μόνο που 

ενδιαφέρει την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι η εκπλήρωση των μνημονιακών 

δεσμεύσεων και συμφωνιών που αφορούν τη δραστική μείωση του διδακτικού 

προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όμως την ίδια περίοδο εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων από ΠΥΣΔΕ 

σε ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ. Κανείς 

από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και από τη διοικητική ιεραρχία δεν απαντά 

στο αγωνιώδες ερώτημα για το πότε θα δοθεί απάντηση στις παραπάνω αιτήσεις. 

Αν και έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο μήνες από την υποβολή των αιτήσεων απόσπασης, 

ένας σημαντικός αριθμός αυτών των αιτήσεων δεν έχουν εξεταστεί καθόλου, επειδή 

σύμφωνα με τα στελέχη του Γραφείου του Υπουργού αφενός εκκρεμούν 1.700 ενστάσεις 

επί των μετατάξεων και αφετέρου ο δεύτερος γύρος μετατάξεων στην Πρωτοβάθμια και σε 

διοικητικές θέσεις  δεν έχει πραγματοποιηθεί. 

Αλλά και για τους κλάδους που εγκρίθηκαν αποσπάσεις  στις 6-9-2013, έχουν υποβληθεί 

χιλιάδες αιτήσεις επανεξέτασης, οι οποίες δεν εξετάζονται με βάση σχετική εντολή του 

Υπουργού Παιδείας. 

Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να εξεταστούν μέσα στις επόμενες μέρες όλες οι αιτήσεις 

απόσπασης και επανεξέτασης απόσπασης και πρέπει να εγκριθούν πέραν των άλλων και 

όσες αιτήσεις συναδέλφων δηλώνουν περιοχές στις οποίες το Υπουργείο εμφανίζει ότι 

υπάρχουν πλεονάζοντες συνάδελφοι. Δεν νομιμοποιείται η ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας  να συνεχίζει την ομηρεία χιλιάδων συναδέλφων, επειδή θέλει να συμπληρώσει 

τον αριθμό των μετατάξεων που συμφώνησε με την τρόικα. 

Η παντελής αδιαφορία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των 

σχολείων και τους εκπαιδευτικούς αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι 20 μέρες μετά την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν είναι σε θέση η αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, με 



ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, να φέρει στο ΚΥΣΔΕ τις αιτήσεις απόσπασης για τις Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

μεγαλύτερη καθυστέρηση. 

Σε ότι αφορά τις μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια και σε διοικητικές θέσεις, έχουν περάσει 

20-25 μέρες από τότε που υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι περισσότερες των οποίων είναι 

απόλυτα τεκμηριωμένες, και κανείς δεν απαντά στο ερώτημα πότε θα κριθούν. 

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει έστω και αυτή την ώρα να δεχτεί τα αυτονόητα: 

πλήρης διαφάνεια, δημοσιοποίηση μορίων, συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου για να 

υπάρξει έλεγχος της όλης διαδικασίας των μετατάξεων και ενημέρωση των συναδέλφων. 

Έχουν υποβληθεί επίσης δεκάδες αιτήσεις ανάκλησης μετάταξης, οι οποίες πρέπει να 

γίνουν όλες δεκτές, παίρνοντας υπόψη τον εκβιαστικό και τρομοκρατικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για μετατάξεις, που επιχειρείται να εμφανιστούν σαν 

εθελοντικές ενώ στη σχετική Υπουργική Απόφαση και το νόμο χαρακτηρίστηκαν 

υποχρεωτικές. 

Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις σε φορείς, η ενημέρωση που έχουμε από το Γραφείο του 

Υπουργού είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποσπάσεις στα ΙΕΚ και ότι θα γίνει ένας 

περιορισμένος αριθμός αποσπάσεων σε ΑΕΙ (μόνο στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και στα 

Παιδαγωγικά τμήματα). 

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραίτησης συναδέλφων για συνταξιοδότηση και τις αιτήσεις 

αποχώρησης από την Υπηρεσία, εγκρίθηκαν όλες στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (65 

συνολικά). 

Συνάδελφοι/ισσες, 

Είναι γεγονός ότι η μεγάλη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, στην απεργία 

και στα απεργιακά συλλαλητήρια έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουν να επιβληθεί ο εργασιακός μεσαίωνας και η διάλυση του 

Δημόσιου Σχολείου, που έχουν αποφασίσει  Κυβέρνηση,  Ευρωπαϊκή Ένωση και  Δ.Ν.Τ. 

Η συνέχιση των πολύμορφων αγώνων μας είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπίσουμε την 

αξιοπρέπειά μας απέναντι στην ανάλγητη  ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την 

Κυβέρνηση. Είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας στη σταθερή 

εργασία, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση. 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Γρηγόρης Καλομοίρης    Χρήστος Φιρτινίδης 

Αιρετό τακτικό μέλος ΚΥΣΔΕ   Aιρετό αναπληρωματικό μέλος ΚΥΣΔΕ 

 2131616945-6944604063    6974488454 
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