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Καραγιάννης Θωµάς                                            Αθήνα, 16/5/ 2010 
Αιρετός ΚΥΣΠΕ                                                         ΠΡΟΣ 
Τηλ:6974750406                                               Τους συναδέλφους µου 
e-mail thkaragian@sch.gr                                      εκπαιδευτικούς    
                                                                                 έδρες τους 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 
 

Σύµφωνα µε ενηµέρωση από το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νσης 
Προσωπικού Π.Ε., οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα 
πραγµατοποιηθούν µετά τις 25 Ιουνίου. Εξυπακούεται ότι θα 
προηγηθούν οι αποσπάσεις σε φορείς και Γραφεία, δηλαδή γύρω στις 
10-15 Ιουνίου. Το αν ο αριθµός των αιτήσεων ικανοποίησης θα είναι 
περίπου αυτός µε τα περσινά δεδοµένα ή θα µειωθεί, µακάρι να 
µπορούσα να σας διαβεβαιώσω. Πάντως  επικρατεί µεγάλη 
αναστάτωση και άγνωστο το που θα οδηγηθούµε. 

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών 

 

Φέτος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους 2009-10, 
παραιτήθηκαν για λόγους υγείας – κοινωνικούς οι περισσότεροι 
συνάδελφοι, λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί µε το συνταξιοδοτικό - 
ασφαλιστικό. Περίπου διπλάσιος αριθµός από πέρσι. 

 Το ερώτηµα που τίθεται: πώς θα καλυφθούν οι κενές θέσεις το 
Σεπτέµβριο όταν, όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ θα 
µειωθούν οι διορισµοί µονίµων και αναπληρωτών; 

 

Πλήρωση κενών θέσεων Σχ. Συµβούλων 

 

 Σε συνεδρίαση του αρµόδιου Συµβουλίου και µετά από πολύ καιρό, 
δυστυχώς δεν πληρώθηκαν οι 7 κενές  θέσεις Σχολικών Συµβούλων. Ίσως 
να πληρωθούν σε επόµενο συµβούλιο στα τέλη του µηνός. 
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Χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου µε αµοιβή σε Σχ. Συµβούλους 

 

Από τις 35 αιτήσεις ενδιαφεροµένων ικανοποιήθηκαν οι 26. Καλό 
θα είναι όµως οι Σχολικοί Σύµβουλοι να διαφυλάξουν µόνοι τους το κύρος 
του θεσµού του Σχολικού Συµβούλου και να µην «επιδίδονται» σε 
ιδιωτικά έργα που υποβαθµίζουν τον ίδιο το θεσµό. Προέχει πρώτα το 
∆ηµόσιο Σχολείο και µετά όλα τα άλλα… 

 

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 

 

Κάθε φέτος και χειρότερα… ∆εν έγιναν «αποδεσµεύσεις» σε 375 αιτήσεις 
εκπαιδευτικών που ζητούσαν να µεταταγούν στη Β΄θµια εκπαίδευση. Από 
τις 28 αιτήσεις από Α΄θµια σε Α΄θµια διαφόρων ειδικοτήτων  
ικανοποιήθηκαν µόνο οι 9. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές το θέµα των 
µετατάξεων πρέπει να αντιµετωπισθεί µε νέο Νοµοθετικό πλαίσιο και να 
σταµατήσει επιτέλους η «οµηρία» εκατοντάδων εκπαιδευτικών κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή, όπου οι όποιοι ενδιαφερόµενοι εισπράττουν 
υποσχέσεις και στο τέλος απογοητεύονται.  

 

 

Καραγιάννης Θωµάς  


