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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 

Θέμα: Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Οι προσλήψεις αναπληρωτών μέχρι σήμερα το σχολικό έτος 2018-19 

ανέρχονται σε 5392. Αναλυτικά οι προσλήψεις τα τελευταία χρόνια είναι οι 

ακόλουθες: 

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

2014-15 5164 

2015-16 6162 

2016-17 6007 

2017-18 7404 

2018-19 5392 

 

2. Η κατανομή των προσλήψεων αυτών είναι η ακόλουθη: 

 

ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. 

ΕΚΠ. 

ΜΟΥΣΙΚΑ 

ΚΑΛΛΙΤ. 

ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

Τ.Υ 

ΖΕΠ 

ΕΝΙΣΧ. 

ΕΠΑΛ 

ΔΥ

ΕΠ 

2014/15 3151 413 1600 - - - 

2015/16 3684 415 2063 - - - 

2016/17 3113 442 2388 - - 64 

2017-18 3760 578 2894 122 11 39 

2018/19 2648 431 2230 - - 23 

 

3. Με δεδομένο ότι οι αντίστοιχες προσλήψεις στην Α/θμια για την φετινή 

σχολική χρονιά ανέρχονται σε 13674, ο συνολικός αριθμός των 

προσλήψεων για τη φετινή σχολική χρονιά ανέρχεται σε 19066 

αναπληρωτές. Το 2017/18 είχαν προσληφθεί συνολικά 23522 αναπληρωτές. 

Είναι προφανές ότι οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν απόλυτα την 

αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.  
4. Η αναγκαιότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι από το 2010 οι 

συνολικές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από όλη την εκπαίδευση 

ανέρχονται σε 33804! Για την Δευτεροβάθμια τα στοιχεία των αποχωρήσεων 

είναι τα εξής:  

ΕΤΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

2010 2839 

2011 3503 

2012 3186 

2013 3442 

2014 3235 
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5. Η ΟΛΜΕ τα τελευταία χρόνια είχε σαν κεντρικό της αίτημα τους μόνιμους 

μαζικούς διορισμούς που να καλύπτουν τα πραγματικά κενά. Θεωρούμε ότι η 

ανακοίνωση χιλιάδων μόνιμων διορισμών δικαιώνει τους αγώνες του 

εκπαιδευτικού κινήματος και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να σπάσει η μαύρη 

εποχή της αδιοριστίας. Ταυτόχρονα όμως απαιτούνται η άμεση νομοθέτηση 

του σχεδιασμού και του τρόπου διορισμού και η εξασφάλιση των 

απαιτούμενων κονδυλίων για την υλοποίησή τους. Ο νέος τρόπος 

προσλήψεων με βάση τις αποφάσεις του ΣΤΕ θα αφορά πλέον τις προσλήψεις 

τόσο μονίμων όσο και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παράλληλα η διαδικασία 

των διορισμών πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής ούτως ώστε, η χρονιά 2019-20 

να περιλαμβάνει και διορισμούς γενικής παιδείας, ενώ επιβάλλεται να υπάρξει  

σωστή κατανομή ανάμεσα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και τις διάφορες 

ειδικότητες.  

6. Κυρίαρχο ζήτημα για το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να είναι φυσικά και η 

κατάργηση της ελαστικής εργασίας. Επί του παρόντος για τους αναπληρωτές 

πρέπει να εξασφαλιστούν πλήρη εργασιακά δικαιώματα και 12μηνη σύμβαση.  

Παράλληλα απαιτείται η άμεση επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων 

αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιφέρειας 

(στέγαση, σίτιση, μεταφορά κλπ).  

7. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένονται προσλήψεις στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στα πλαίσια του προγράμματος Μια νέα αρχή 

για τα ΕΠΑΛ αναμένονται 530 περίπου προσλήψεις Φιλολόγων, 220 

Μαθηματικών και 230 Ψυχολόγων. Τέλος αναμένονται και 90-100 

προσλήψεις για την λειτουργία της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ.  

8. Στις 9/10/18 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ο μόνιμος διορισμός 11 

εκπαιδευτικών στην Δ.Ε. από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 

2008. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα και για τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. 

9. Για τις πρόσφατες εκπαιδευτικές εξελίξεις οι θέσεις μας είναι διατυπωμένες  

εδώ , εδώ και εδώ   
 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς  

Αθήνα 13/10/2018 

 
  

Νεκτάριος Κορδής, 

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 

(τηλ.: 6977513534, 

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr 

http://nekordis64.blogspot.gr ) 

  Άκης Λουκάς     

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ     

 ( τηλ.:6974320189,   

 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com  

 

                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

2015 1836 

2016 977 

2017 509 

2018 890 
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