
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Στεηηθά κε ηε ζσλεδρίαζε ηοσ ΚΥΣΓΔ ζηης 6/2/2014 

      

Σσλαδέιθηζζες, ζσλάδειθοη,  

 

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ πνπ έγηλε ηελ Πέκπηε 6-2-2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα: 

 

1. Απνδεζκεύηεθε εθπαηδεπηηθόο Δ.Ε. γηα κεηάηαμε ζε Δηνηθεηηθή ζέζε γηα 

ιόγνπο πγείαο. 

2. Τξνπνπνηήζεθε απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ θαηόπηλ 

ελζηάζεσο ηνπ.  

3. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηέο 3 αηηήζεηο γηα αθύξσζε ηεο αλάθιεζεο 

απόζπαζεο από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ. 

4. Σηε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ 9 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα παξαίηεζε από 

ηελ ππεξεζία. Παξάιιεια έγηλε δεθηή κηα αίηεζε αλάθιεζεο παξαίηεζεο 

εθπαηδεπηηθνύ. Ελεκεξσζήθακε όηη ηο 2013 είτακε ζσλοιηθά 6689 

αποτφρήζεης εθπαηδεσηηθώλ από ηελ σπερεζία!  
5. Σρεηηθά κε ηηο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ ε 

ζπδήηεζε ζα γίλεη ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε. Ελεκεξσζήθακε, επίζεο, από ηα 

Δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο όηη κέρξη ηε Δεπηέξα 10/2/14 

ζα έρνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ Δ/λζεσλ Εθπ/ζεο γηα ηα ιεηηνπξγηθά θελά πνπ 

πξέπεη λα θαιπθζνύλ κε πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ. Οη πξνζιήςεηο απηέο ( ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό)  ζα θαιύςνπλ ιεηηνπξγηθά θελά πνπ πθίζηαληαη ζε όιεο 

ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Παράιιεια ζα δεηήζοσκε λα τρεζηκοποηεζούλ γηα 

ηελ θάισυε θελώλ από ηελ ηθαλοποίεζε ηοσ κέγηζηοσ δσλαηού αρηζκού 

αποζπάζεφλ. Δπζηπρώο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο  απνζπάζεσλ από ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο, έρεη νδεγήζεη ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο ζε 

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε θαη ζε ζνβαξά νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα!  

6. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζε 177 ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα  Εθπαίδεπζε. Παξάιιεια έγηλαλ 98 

ηξνπνπνηήζεηο κεηαηάμεσλ θαηόπηλ ελζηάζεσλ θαη 38 αλαθιήζεηο κεηαηάμεσλ 

εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηηο Δηεπζύλζεηο Δ.Ε από ηηο νπνίεο 

κεηαηάρζεθαλ. Επί ησλ απνθάζεσλ απηώλ ππάξρνπλ ζνβαξέο θαηαγγειίεο γηα 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη κε δεκνζηνπνίεζε ησλ κνξίσλ. Δίλαη προθαλές 

όηη οη εθπαηδεσηηθοί ποσ αδηθήζεθαλ από ηε δηαδηθαζία ασηή πρέπεη λα 

σποβάιιοσλ έλζηαζε.      

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Η Απεξγία ηεο 7
εο

 Φιεβάξε είλαη κέξα κάρεο όινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ 

ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ησλ απνιύζεσλ. Είλαη αγώλαο λα κε κείλεη θαλείο 

εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηήο έμσ από ην ζρνιείν. Ο καδηθόο θαη αλππνρώξεηνο αγώλαο   



είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα λα ππεξαζπίζνπκε ηελ  αμηνπξέπεηά καο απέλαληη ζε κηα 

πνιηηηθή  πνπ δηαιύεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή 

πξόλνηα θαη ηελ αζθάιηζε. Σηολ αγώλα ασηό απαηηείηαη ε ζσζηράηεσζε  όιφλ 

κας!  

 

Αζήλα 6/2/2014 

 

Νεθηάρηος Κορδής, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθσ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

           
 
 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
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