
 
 

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Ημερήσια Διάταξη  συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ στις 6/2/2014 

      

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σας στέλνω τα θέματα της Η.Δ. για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που θα γίνει  την 

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014. 

1. Εξέταση αιτήσεων απόσπασης και ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. 

2. Αποδέσμευση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις για 

λόγους υγείας.  

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για παραίτηση από την υπηρεσία. 

   Σχετικά με το πρώτο θέμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τεράστια 

οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα λόγω των ελάχιστων αποσπάσεων που 

δόθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά.  Από την άλλη μεριά, είναι παράδοξο, να 

τοποθετούνται αναπληρωτές σε περιοχές στις οποίες ζητούσαν να αποσπαστούν 

μόνιμοι  εκπαιδευτικοί χωρίς καν να  έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις τους. Έστω και 

τώρα θα επιδιώξουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων.   

   Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν συζητηθεί οι 

αιτήσεις για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις από τις 19 Ιούλη και μετά! Δεκάδες 

συναδέλφισσες και συνάδελφοι έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν την τύχη της 

αίτησης τους! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα ζητήσουμε να εξετασθούν όλες οι αιτήσεις 

αυτές. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

   Στις 22 Μάρτη λήγει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας και εκατοντάδες 

εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε απόλυση! Οι καθηγητές αυτοί – οι πρώτοι που 

προδιαγράφονται για απόλυση από την εποχή του Βενιζέλου (1911) - θα είναι για 

εμάς τους εναπομείναντες ένα μάθημα αντίστασης και ανατροπής αυτής της 

πολιτικής ή μάθημα φόβου και υποταγής;  Η Απεργία στις 7 Φλεβάρη θα πρέπει 

να στείλει με τη μαζική μας συμμετοχή ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΗ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ! 

Αθήνα 4/2/2014

 

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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