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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 1/4/2016     
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 1 Απριλίου σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

2. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς 

οικογενειακούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας. Παράλληλα έγινε 

δεκτή και 1 αίτηση ανάκλησης παραίτησης. 

3. Εξετάστηκε 1 περίπτωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε 

σχολείο Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βάσει της παρ. 12 του άρθρου 14 του 

Π.Δ. 50/1996 ( η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 

100/1997. 

4. Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού αναφορικά με τις μεταθέσεις σε 

Μουσικά Σχολεία το 2015. 

5. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων του έτους 2012-

2013. 

6. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού σχετική με τις μεταθέσεις στα 

Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2008. 

7. Ικανοποιήθηκε ένσταση εκπαιδευτικού σχετική με τις μεταθέσεις στα 

Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2012.    

8. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών υπενθυμίζουμε τα εξής: Τη σχολική 

χρονιά 2014-2015 στη Β/θμια εκπαίδευση είχαν εργαστεί συνολικά 5164 

αναπληρωτές. Τη φετινή σχολική χρονιά έχουν προσληφθεί 6153 

αναπληρωτές. Παράλληλα έχουν προσληφθεί 29 αναπληρωτές σε ΚΕΔΔΥ 

8 στη Σιβιτανίδειο Σχολή  και 11 στο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα. Επιπρόσθετα 

προσλήφθηκαν 226 ωρομίσθιοι στα Μουσικά Σχολεία, ενώ έχουν 

διατεθεί 247 ώρες την εβδομάδα στα καλλιτεχνικά σχολεία. Τα 

εναπομείναντα κενά ξεπερνούν τα 1100!  

9. Στην Ειδική εκπαίδευση έχουμε συνολικά 463 δομές με 7615 μαθητές. Στις 

δομές αυτές εργάζονται συνολικά 2476 μόνιμοι και 4655 αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί. Στην παράλληλη στήριξη απασχολούνται 3403 εκπαιδευτικοί 

συνολικά.  

10.  Από το σχολικό έτος 2011-2012 μέχρι σήμερα στις δομές της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν απασχοληθεί συνολικά 23132 

αναπληρωτές. Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών το διάστημα αυτό 

ξεπερνούν τις 75000!  
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς  

Αθήνα 2/4/2016   

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  
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