
 
 

Ενημερωηικό ηου αιρεηού ζηο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκηάριου Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Ηκεξήζηα Γηάηαμε  ζπλεδξίαζεο ηνπ ΚΤΓΔ ζηηο 6/2/2014 

      

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

   Σαο ζηέιλω ηα ζέκαηα ηεο Η.Δ. γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΔΕ πνπ ζα γίλεη  ηελ 

Πέκπηε 6 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

1. Εμέηαζε αηηήζεωλ απόζπαζεο θαη αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. 

από ΠΥΣΔΕ ζε ΠΥΣΔΕ. 

2. Απνδέζκεπζε εθπαηδεπηηθνύ Δ.Ε. γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο γηα 

ιόγνπο πγείαο.  

3. Εμέηαζε αηηήζεωλ εθπαηδεπηηθώλ Δ.Ε. γηα παξαίηεζε από ηελ ππεξεζία. 

   Σρεηηθά κε ην πξώην ζέκα εθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνί αληηκεηωπίδνπλ ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ιόγω ηωλ ειάρηζηωλ απνζπάζεωλ πνπ 

δόζεθαλ ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά.  Από ηελ άιιε κεξηά, είλαη παξάδνμν, λα 

ηνπνζεηνύληαη αλαπιεξωηέο ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δεηνύζαλ λα απνζπαζηνύλ 

κόληκνη  εθπαηδεπηηθνί ρωξίο θαλ λα  έρνπλ εμεηαζηεί νη αηηήζεηο ηνπο. Έζηω θαη 

ηώξα ζα επηδηώμνπκε λα ηθαλνπνηεζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο αηηήζεωλ.   

   Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν ζέκα, είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί νη 

αηηήζεηο γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο από ηηο 19 Ινύιε θαη κεηά! Δεθάδεο 

ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη έρνπλ θάζε δηθαίωκα λα γλωξίδνπλ ηελ ηύρε ηεο 

αίηεζεο ηνπο! Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζα δεηήζνπκε λα εμεηαζζνύλ όιεο νη αηηήζεηο 

απηέο. 
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Σηηο 22 Μάξηε ιήγεη ην νθηάκελν ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη εθαηνληάδεο 

εθπαηδεπηηθνί νδεγνύληαη ζε απόιπζε! Οη θαζεγεηέο απηνί – νη πξώηνη πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη γηα απόιπζε από ηελ επνρή ηνπ Βεληδέινπ (1911) - ζα είλαη γηα 

εκάο ηνπο ελαπνκείλαληεο έλα κάζεκα αληίζηαζεο θαη αλαηξνπήο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο ή κάζεκα θόβνπ θαη ππνηαγήο;  Η Απεξγία ζηηο 7 Φιεβάξε ζα πξέπεη 

λα ζηείιεη κε ηε καδηθή καο ζπκκεηνρή έλα μεθάζαξν κήλπκα: ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ 

ΣΑΘΔΡΗ ΓΟΤΛΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ! ΚΑΝΔΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

ΑΠΟΛΤΜΔΝΟ ΣΙ 23 ΜΑΡΣΗ! ΓΗΜΟΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΣΟ ΛΑΟ! 

Αζήλα 4/2/2014

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΔΕ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 
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Συνεργαζόμενων Εκπαιδευηικών Κινήζεων 
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