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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

Να ανακοινωθούν τώρα οι αποσπάσεις των καθηγητών 

 

 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εκδηλώνοντας την ανάλγητη και 

απαξιωτική για τους εκπαιδευτικούς στάση της κρατάει σε αβεβαιότητα και ομηρεία 

χιλιάδες συναδέλφους που έχουν υποβάλει αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ και σε φορείς.  

 Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, τρεις μόλις μέρες πριν την έναρξη του 

σχολικού έτους, δεν έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τη συζήτηση 

και έγκριση των αιτημάτων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Σήμερα ή αύριο 

αναμένεται να ανακοινωθούν ορισμένες από τις αποσπάσεις σε φορείς. Έγκαιρα, εδώ 

και τρεις μήνες περίπου, απαιτήσαμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να 

προγραμματίσει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές. Δυστυχώς εις ώτα μη ακουόντων! 

 Στις 22/8/2013 στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας του 

Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θέσαμε και οι αιρετοί του ΚΥΣΔΕ και το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ το θέμα 

των αποσπάσεων με ιδιαίτερη ένταση και επιμονή. Δυστυχώς, οι μνημονιακές 

συμφωνίες για υποχρεωτικές μετατάξεις και διαθεσιμότητες έχουν απόλυτη 

προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας των σχολείων και της υποχρέωσης του 

Υπουργείου να αποφασίσει έγκαιρα για το που θα αναλάβουν υπηρεσία οι 

εκπαιδευτικοί στις 2/9/13.  

 Τελικά, οι σημερινές εκτιμήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων είναι ότι οι 

αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ θα ανακοινωθούν το νωρίτερο στα τέλη της 

επόμενης εβδομάδας.  

 Πέραν της αναλγησίας της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας έχει 

δημιουργηθεί πρόβλημα και με την έλλειψη των αναγκαίων υπαλλήλων για να 

διεκπεραιώσουν την επεξεργασία των αιτήσεων. Σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται 

να συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ μέσα στο Σαββατοκύριακο και να ανακοινωθούν από 

το Υπουργείο οι αποσπάσεις. Εάν αυτό δεν γίνει, οφείλει η ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας να ενημερώσει σήμερα τους εκπαιδευτικούς Β/βάθμιας ότι θα 

αναλάβουν υπηρεσία στις Δ/νσεις στις οποίες αποσπώνται ή στις οργανικές τους 

θέσεις μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων.  

 Τέλος, απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εγκαταλείψει 

τα σχέδια για περιορισμένο αριθμό αποσπάσεων και να δώσει τη δυνατότητα στο 

ΚΥΣΔΕ να εγκρίνει το μεγαλύτερο αριθμό των αιτήσεων απόσπασης. Αυτό 

επιβάλλεται να γίνει λόγω του πολύ μικρού αριθμού μεταθέσεων (εγκρίθηκε το 5,4% 

των αιτήσεων) και της συνεχιζόμενης πολιτικής της φτώχειας και εξαθλίωσης των 

εργαζόμενων.  
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