
 

                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρθγόρθ Καλομοίρθ και Χριςτου Φιρτινίδθ,  

εκπροςώπων των Συνεργαηόμενων Εκπαιδευτικών Κινιςεων  

 

Θζμα:  Αποςπάςεισ από  ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ 

Συνάδελφοι/ Συναδζλφιςςεσ 

Στθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του ΚΥΣΔΕ ξεκίνθςε θ ςυηιτθςθ των ενςτάςεων- αιτιςεων 

επανεξζταςθσ απόςπαςθσ ςυναδζλφων από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ01, 

ΠΕ05,06,07, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32. 

Η διαδικαςία δεν ολοκλθρώκθκε και κα ςυνεχιςτεί αφριο, με ςτόχο να εγκρικοφν όςο το 

δυνατόν περιςςότερεσ αποςπάςεισ. 

Τα μζλθ του ΚΥΣΔΕ με διάβθμά τουσ ςτθν πολιτικι θγεςία, ηιτθςαν να γίνουν αποςπάςεισ 

και από περιοχζσ που δθλώνουν μθδενικά πλεονάςματα ι κενά ςε περιοχζσ που υπάρχουν 

κενά. 

Το «ςενάριο» πραγματοποίθςθσ αποςπάςεων μόνο από πλεονάςματα ςε κενά, δίνει μικρό 

αρικμό αποςπάςεων ενώ με τθ διαδικαςία  που προτείνει το ΚΥΣΔΕ δίνεται πολφ 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ. 

Η τελικι ςτάςθ τθσ θγεςίασ του υπουργείου, κα κακοριςτεί μετά τθν αυριανι ςυνάντθςθ 

με τα μζλθ του ΚΥΣΔΕ. 

Πάντωσ τα κενά που δόκθκαν από τισ Διευκφνςεισ τθσ Πρωτοβάκμιασ είναι ςυνολικά 2435 

και αναλυτικά: ΠΕ05: 80,  ΠΕ06: 740,   ΠΕ07: 144,  ΠΕ08: 266,  ΠΕ11: 334,  ΠΕ16: 227,  ΠΕ19-

20:  409 και ΠΕ32: 235. 

Είναι προφανζσ, ςφμφωνα και με τα παραπάνω δεδομζνα, ότι είναι δυνατό να 

ικανοποιθκεί ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αιτιςεων απόςπαςθσ και βζβαια είναι απολφτωσ 

αναγκαίο να διοριςτοφν εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοί για να καλυφκοφν τα κενά. 

Επίςθσ και ςτθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ επιμείναμε να γίνουν αποςπάςεισ όλων των κλάδων, 

πρόταςθ τθν οποία κα επαναφζρουμε ςτθν αυριανι ςυνάντθςθ με τθν πολιτικι θγεςία. 

 

Συνάδελφοι/Συναδζλφιςςεσ 

 

Είναι φανερό ότι απαιτείται να αςκθκεί θ μζγιςτθ δυνατι πίεςθ προσ τθν θγεςία του 

Υπουργείου Παιδείασ, ώςτε να επιτευχκεί, ζςτω και κακυςτερθμζνα, το αυτονόθτο. 

Δθλαδι να ικανοποιθκοφν οι αιτιςεισ  εκατοντάδων ςυναδζλφων που ενώ δικαιοφνται 

απόςπαςθσ, αναμζνουν εδώ και τρείσ μινεσ, χωρίσ να εξεταςτοφν καν οι αιτιςεισ τουσ 

μζχρι τώρα. 

Σασ ενθμερώνουμε τζλοσ ότι οι αιτιςεισ ανάκλθςθσ απόςπαςθσ ζγιναν όλεσ δεκτζσ, κακώσ 

και όλεσ οι αιτιςεισ παραίτθςθσ από τθν υπθρεςία. 

 

Με εκτίμθςθ και ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ, 



 

Γρθγόρθσ Καλομοίρθσ,    Χριςτοσ Φιρτινίδθσ, 

αιρετό τακτικό μζλοσ του ΚΥΣΔΕ   αιρετό αναπλθρ. μζλοσ του ΚΥΣΔΕ 

(τθλ.: 694 46 04 063, 210 32 37 252,  (τθλ.: 697 44 88 454, 

θλ. δ/νςθ: grikalom@gmail.com)   θλ. δ/νςθ: firtinidis@gmail.com) 

                                                              

                                                                                                                                   Ακινα, 23-10-2013 
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