
 
 

Ενημερωηικό ηου αιρεηού ζηο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκηάριου Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ ζηηο 31/1/2014 

      

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  Καιό Μήλα!  

 

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή 31-1-2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα 

 

1. Φνξεγήζεθε άδεηα Άζθεζεο Ιδησηηθνύ έξγνπ ζε Γ/ληε Γ.Δ. 

2. Αλαβιήζεθε γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε εμέηαζε αίηεζε ζεξαπείαο 

εθπαηδεπηηθνύ γηα επαλεμέηαζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη 

γηα ηελ αλάθιεζε κεηάηαμεο ζηελ εηδηθή Αγσγή. 

3. Σπδεηήζεθε επαλεμέηαζε αίηεζεο γηα απόζπαζε ζε Σ.Μ.Δ.Α.Δ. γηα ην 

δηδαθηηθό έηνο 2013-14. Η ζέζε καο ήηαλ λα δνζεί ε απόζπαζε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό. 

4. Τν Σπκβνύιην έθαλε δεθηέο 4 αλαθιήζεηο απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ ζε 

ΠΥΣΓΔ. 

5. Δγθξίζεθαλ 13 αηηήζεηο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. από ΠΥΣΓΔ ζε 

ΠΥΣΓΔ. Παξάιιεια ην Σπκβνύιην απνθάζηζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε 

λα εμεηάζεη όιεο ηηο αηηήζεηο επαλεμέηαζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ. 

Σηε ζπλεδξίαζε απηή ζα επηδηώμνπκε λα εγθξηζεί ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο 

αξηζκόο απνζπάζεσλ. 

6.  Από αξκόδηνπο παξάγνληεο ελεκεξσζήθακε όηη έρνπλ εγθξηζεί 

πεξηνξηζκέλεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ. Βαζηθό αίηεκα καο παξακέλεη ε 

άκεζε πξόζιεςε ηθαλνύ αξηζκνύ αλαπιεξσηώλ γηα λα θαιπθζνύλ ηα 

θελά πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. 

7. Αλαβιήζεθε γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ε απνδέζκεπζε εθπαηδεπηηθνύ Γ.Δ. 

γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο γηα ιόγνπο πγείαο. 

8. Σηε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ 25 αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. γηα 

παξαίηεζε από ηελ ππεξεζία. Γηα 2 κόλν αηηήζεηο παξαίηεζεο ε 

ζπδήηεζε αλαβιήζεθε γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε.  

9. Σρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο επί ησλ ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ θαη κεηά από 

επαθέο κε παξάγνληεο ηνπ ππνπξγείνπ, απαηηήζακε ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, δηαδηθαζία πνπ θαζπζηεξεί γηα κήλεο! 

   Μεηά από πξόηαζε καο αληηπξνζσπεία ηνπ Σπκβνπιίνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

Υθππνπξγό Παηδείαο θ. Κεδίθνγινπ θαη ην Γ/ληε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Υπνπξγνύ θ. 

Βαζηιόπνπιν. Τνλίζακε θαη ζηνπο δύν ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

εγθπθιίνπ ησλ κεηαζέζεσλ εμέιημε πνπ θξαηά ζε νκεξία θαη αβεβαηόηεηα ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνύο! Γπζηπρώο νη απαληήζεηο πνπ πήξακε δελ μεθαζαξίδνπλ ην ηνπίν 

γηα ην αλ θαη πόηε ζα βγεη ε εγθύθιηνο.  Η ηξίκελε θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζήο ηεο 

γελλά, σζηόζν,  θάπνηα εύινγα εξσηήκαηα: 

 

 



 Δίλαη «ηπραία» ε θαζπζηέξεζε  απηή ή θξύβεηαη θάηη άιιν; 

 Θα εθδνζεί ηειηθά εγθύθιηνο κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην ή 

εηνηκάδεηαη θάηη δηαθνξεηηθό;  

 Μήπσο εηνηκάδνληαη κεηαζέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα θαη όρη 

ζε ΠΥΣΓΔ όπσο γηλόηαλ κέρξη ηώξα; 
 Δηνηκάδνληαη άξαγε θάπνηνη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ΠΓ γηα ηηο ππνρξεσηηθέο 

κεηαζέζεηο πνπ κε ηνπο καδηθνύο αγώλεο ηνπ θιάδνπ είρε παγώζεη; 

 Τέινο κήπσο ηειηθά επηδηώθεηαη ε δηελέξγεηα κεηαζέζεσλ, ρσξίο αηηήζεηο, 

κέζα από ην my school! 

   Δίλαη πξνθαλέο όηη μεθάζαξεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά δελ πξόθεηηαη λα 

δνζνύλ! Φαίλεηαη πώο ππάξρνπλ ζθέςεηο γηα θαηαζηξαηήγεζε ηνπ αληηθεηκεληθνύ 

ζπζηήκαηνο ησλ κεηαζέζεσλ θαη παξάθακςεο ή θαη απαμίσζεο γεληθόηεξα ηνπ 

ξόινπ ησλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ! Τέινο ζρεηηθά κε ην «λέν» Λύθεην θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ όια πνξεύνληαη κε ηελ αξρή 

«πάκε ζην άγλσζην κε βάξθα ηελ ειπίδα»! Τν πξόβιεκα είλαη όηη κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα ε βάξθα-ζηελ νπνία επηβαίλνπλ νη καζεηέο καο- θηλδπλεύεη λα πέζεη 

ζηα βξάρηα!  

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Η ζπλέρηζε ησλ πνιύκνξθσλ αγώλσλ καο 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. 

Δίλαη κηα ζπλνιηθά βάξβαξε, αληηιατθή θαη αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πνπ πξέπεη λα 

αλαηξαπεί κε ηνπο δηθνύο καο αγώλεο! Η Απεξγία ζηηο 7 Φιεβάξε πξέπεη λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ πνξεία απηή.   

 

Αζήλα 1/2/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

           
 
 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 
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