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Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 3/10/2014   
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 3 Οκτώβρη σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δ.Ε. ενώ 

απορρίφθηκε 1 αίτηση. 

2. Έγινε  δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικού. 

3. Απορρίφθηκε, μειοψηφούντων των αιρετών, 1 αίτηση επανεξέτασης 

παραίτησης εκπαιδευτικού. 

4.  Έγιναν δεκτές 28 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ενώ απορρίφθηκαν 18 

αιτήσεις, μειοψηφούντων των αιρετών. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια 

φορά, ότι είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού να αποχωρεί από την 

υπηρεσία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι που συμβαίνει και σε όλο 

το Δημόσιο. Απαιτούμε το δικαίωμα αυτό να γίνει σεβαστό και να 

εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις! 

5. Απορρίφθηκε 1 αίτηση, ενώ έγινε δεκτή άλλη 1 αίτηση ανάκλησης 

απόσπασης σε Μουσικό Σχολείο.  

6. Απορρίφθηκε, μειοψηφούντων των αιρετών, 1 αίτηση επανεξέτασης 

απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία. Για το ίδιο θέμα και μετά από εισήγηση της 

καλλιτεχνικής επιτροπής, έγιναν δεκτές 2 αποσπάσεις, ενώ απορρίφθηκε 1 

αίτηση. 

7. Έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα (αιρετοί ΟΤΑ) και 2 

αιτήσεις τροποποίησης αποσπάσεων.  

8. Έγιναν δεκτές 21 ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. 

Παράλληλα έγινε δεκτή και 1 ένσταση επί των αποσπάσεων.  

9. Σχετικά με τη Β΄ Φάση των αποσπάσεων, η θέση της πολιτικής ηγεσίας ήταν 

η πραγματοποίηση ελάχιστων αποσπάσεων μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 

λόγους υγείας! Η παράμετρος αυτή οδήγησε σε ελάχιστες αποσπάσεις (26). 

Παράλληλα εγκρίθηκαν και 3 αποσπάσεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.   

Καταψηφίσαμε τους πίνακες με βάση τη δήλωση που ακολουθεί: 
«Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια 

διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις 

οικογένειες τους και στον τόπο τους, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των 

εκπαιδευτικών και όχι μια χαριστική παραχώρηση! 

Η θέση της πολιτικής ηγεσίας ήταν η πραγματοποίηση αποσπάσεων μόνο για 

εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας! Η παράμετρος αυτή ωστόσο δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα! Υπάρχουν τουλάχιστον 300 αιτήσεις απόσπασης για 

σοβαρούς λόγους υγείας, οικογενειακούς και κοινωνικούς που θα μπορούσαν 

να ικανοποιηθούν. Πρόκειται για πολύ σοβαρές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει 

να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και όχι με την ψυχρή υπηρεσιακή λογική 

των αριθμών. Πίσω από τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα 
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κρύβονται πολλές δραματικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε 

απόγνωση και δεν μπορούν να συγκριθούν για να ξεχωρίσουν οι 26 πιο 

τραγικές! Η απόσπαση σε αυτή την συγκυρία δεν αποτελεί απλά όρο 

εργασιακής αλλά και ουσιαστικής τους επιβίωσης! Η μη ικανοποίηση των 

αιτήσεων αυτών, οδηγεί δεκάδες οικογένειες σε τραγικά αδιέξοδα, 

ωθώντας πολλούς εκπαιδευτικούς σε άδειες άνευ αποδοχών ή και 

παραίτηση! Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

απρόσωπα νούμερα αλλά έχουν πρωτίστως ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ είμαι 

υποχρεωμένος να  καταψηφίσω τους πίνακες αυτούς». 

10. Αναφορικά με την υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της 

Πρόσθετης Διδακτικής στήριξης να σας ενημερώσουμε ότι αναζητούνται 

απεγνωσμένα πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ ενώ υπάρχει και η σκέψη να 

λειτουργήσουν σαν «ψηφιακή διδασκαλία εξ αποστάσεως». Ίσως το επόμενο 

βήμα να είναι και ο ψηφιακός εκπαιδευτικός για να καλυφθούν τα σοβαρά 

κενά!   

11. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών: Μετά τις σημερινές 135 

προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, από  τη Δευτέρα 6 Οκτώβρη θα ζητηθεί 

επικαιροποίηση των κενών στη Γενική Παιδεία με την προοπτική να 

υπάρξουν νέες προσλήψεις προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Όσον 

αφορά τις πιστώσεις, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη! Πιο 

συγκεκριμένα οι διαθέσιμες πιστώσεις από το ΠΔΕ είναι μόλις 609! Από 

αυτές οι 371 αφορούν την Πρωτοβάθμια και οι 238 την Δευτεροβάθμια! 

Οι διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΣΠΑ για όλη την εκπαίδευση είναι πλέον 

λιγότερες από 3000! Και όλα αυτά τη στιγμή που τα κενά στη Δευτεροβάθμια 

είναι 1200 περίπου! Για τα Μουσικά Σχολεία οι διαθέσιμες πιστώσεις 

αφορούν 220 ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.  Σχετικά με τα κενά της Ειδικής 

Αγωγής, αποτελούν φαίνεται «απόρρητο στοιχείο» και γι αυτό δε μας 

κοινοποιούνται! Η υποστελέχωση των ΣΜΕΑΕ πάντως, μαρτυρά και το 

μέγεθός τους…     
 

 

 

Αθήνα 3/10/2014

 

Νεκτάριος Κορδής, 

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 

(τηλ.: 6977513534, 

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίκυ Αναγνώστη, 

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ  

(τηλ.: 6979778287, 

ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com) 

 

                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
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