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Συναδέλφισσες / συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του 
ΚΥΣΔΕ. 
 
Θέμα 1ο  
 
Η τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ ασχολήθηκε κυρίως με τις αποδεσμεύσεις συναδέλφων 
για μετάταξη στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. 
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 12 αιτήσεις συναδέλφων για αποδέσμευση από τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να μεταταγούν στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. 
Εγκρίθηκαν, επίσης, 4 αιτήσεις συναδέλφων για αποδέσμευση από τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, ώστε να μεταταγούν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων. 
Οι παραπάνω μετατάξεις γίνονται χωρίς μεταφορά της θέσης και της αντίστοιχης πίστωσης. 
Συζητήθηκαν, επίσης, 209 αιτήσεις συναδέλφων που ζητούν μετάταξη σε διάφορους 
κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Αναλυτικά, εγκρίθηκε η αποδέσμευση: 

 14 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μεταταγούν στον κλάδο 
ΠΕ70 δασκάλων, 

 6 συναδέλφων, ώστε να μεταταγούν στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 

 94 συναδέλφων, ώστε να μεταταγούν στον κλάδο ΠΕ06 Αγγλικής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 

 72 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μεταταγούν στον κλάδο 
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και τέλος, 

 8 συναδέλφων, ώστε να μεταταγούν στον κλάδο ΠΕ16 Μουσικής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

 
Θέμα 2ο 
 
Συζητήθηκαν διορθώσεις στον πίνακα μεταθέσεων στην Ειδική Αγωγή μετά από τον 
εντοπισμό ορισμένων σφαλμάτων, που αφορούν αλλαγή των περιοχών στις οποίες 
μετατίθενται κάποιες/κάποιοι συνάδελφοι. 



Ο τελικός πίνακας, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, θα οριστικοποιηθεί στο ΚΥΣΔΕ στην 
επόμενη συνεδρίασή του (27/6/13). 
 
Θέμα 3ο 
 
Από τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας προκύπτει ότι υποβλήθηκαν 11.209 
αιτήσεις για μετάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε 
περιοχή. Ικανοποιήθηκαν 606 αιτήσεις μόνο, δηλαδή το 5,4% του συνόλου των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις 10.603 συναδέλφων (δηλ. του 94,6%) δεν ικανοποιήθηκαν.  
Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη χρονιά (2012) είχαν ικανοποιηθεί 2.434 αιτήσεις σε 
σύνολο 14.855 (δηλ. το 16,4% του συνόλου των αιτήσεων). 
Στη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ πληροφορηθήκαμε ότι εντός των επόμενων 
ημερών θα σταλεί τελικά η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις συναδέλφων σε σχολεία και 
φορείς. Είναι προφανές ότι η απαράδεκτη καθυστέρηση στη διευθέτηση όλων των 
υπηρεσιακών μεταβολών, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη έχει η ηγεσία του Υπ. 
Παιδείας, θα οδηγήσει στο να συζητηθούν στο ΚΥΣΔΕ οι αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων 
το νωρίτερο στα τέλη Ιούλη. 
Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη χρονιά αποσπάστηκαν 4.855 συνάδελφοι σε σχολεία 
και 2.804 συνάδελφοι σε φορείς. 
 

           Θέματα της συνεδρίασης του  ΚΥΣΔΕ  την Πέμπτη 27-6-2013  
 

1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Ι.Δ.Α.Χ. για μονιμοποίηση.  
2. Εξέταση ενστάσεων αιτήσεων εκπαιδευτικών επί των μεταθέσεων στην 

Ειδική Αγωγή σχολ. έτους 2013-2014. 
3. Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά σε ΚΕΔΔΥ σχολ. 

έτους 2013-2014. 
 
Σημειώνουμε τέλος, ότι παρά τις επίμονες αιτήσεις μας για την κοινοποίηση των   
σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία υπάρχουν κενά, για τις μετατάξεις 
των εκπαιδευτικών από την δευτεροβάθμια, ακόμη αυτά δεν έχουν γίνει γνωστά. 
Οι  συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις μετατάξεις αυτές καθώς και για τις μετατάξεις 
από κλάδο σε κλάδο, τοποθετούνται στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.  
 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

Γρηγόρης Καλομοίρης,     Χρήστος Φιρτινίδης, 
αιρετό τακτικό μέλος του ΚΥΣΔΕ    αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 
(τηλ.: 694 46 04 063, 210 33 18 632,   (τηλ.: 697 44 88 454, 
ηλ. δ/νση: grikalom@gmail.com)   ηλ. δ/νση: firtinidis@gmail.com) 
                                                              

Αθήνα, 26-6-2013 
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