
 
 

Ενημερωτικό των αιρετών στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή & Βίκυς Αναγνώστη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 14/2/2014 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 14/2/2014 σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Χορηγήθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου. 

2. Αποδεσμεύτηκαν 11 εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις σε 

υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου. Με τις περιπτώσεις αυτές 

ολοκληρώθηκαν όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων για μετάταξη σε 

διοικητικές θέσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 19/7/13. Για τις υπόλοιπες 

αιτήσεις ενημερωθήκαμε ότι η συζήτηση θα γίνει μέσα στο Μάρτη. 

3. Έγινε δεκτή μια ανάκληση παραίτησης εκπαιδευτικού. 

4. Έγινε δεκτή μια αίτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για παραίτηση από την υπηρεσία. 

5. Έγινε δεκτή μια ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού από ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ. 

6. Απορρίφτηκαν 2 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ 

σε ΠΥΣΔΕ. Οι αιρετοί μειοψήφησαν.  

7. Έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από  ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ.  

      Μετά την ανακοίνωση 94 μόνιμων διορισμών και τις προσλήψεις 68 

αναπληρωτών τα εναπομείναντα κενά είναι 93 πλήρους ωραρίου και 59 μειωμένου. 

Είναι προφανές ότι αρκετά από τα κενά αυτά δε θα καλυφθούν σε όλη τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς! Παράλληλα να σας ενημερώσουμε ότι από το Σεπτέμβρη και 

μέχρι σήμερα στη Δ.Ε εργάζονται 2050 αναπληρωτές. Σε όλες τις δομές του 

Υπουργείου Παιδείας (Α/θμια, Β/θμια, Ειδική Αγωγή, Ενισχυτική) εργάζονται αυτή 

τη στιγμή πάνω από 14000 αναπληρωτές! Αποδεικνύεται συνεπώς με ξεκάθαρο 

τρόπο ότι το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για μαζικές προσλήψεις 

μόνιμων εκπαιδευτικών είναι απόλυτα ρεαλιστικό!    
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

   Το επόμενο διάστημα και με βάση το πρόγραμμα δράσης της ΟΛΜΕ επιβάλλεται  η 

Αγωνιστική συσπείρωση του κλάδου για την αποτροπή των απολύσεων στις 22 

Μάρτη! Απαιτείται γενικός ξεσηκωμός ενάντια στη διάλυση των δημόσιων αγαθών!  

Με μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες μπορούμε και θα ανατρέψουμε τις 

βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές!    

Αθήνα 14/2/2014 

 

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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