
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέμα: Απιθμόρ Αιηήζεων Μεηάθεζηρ-Αναπληπωηών Ειδικήρ Αγωγήρ 

 

Σςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι Καλό Μήνα! 

 

   Σηοςρ ζςνημμένοςρ πίνακερ πος ακολοςθούν ζαρ κοινοποιούμε ηον απιθμό ηων 

αναπληπωηών εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ. Πιο ζςγκεκπιμένα ζηο έπγο 1 

επγάζηηκαν 350 εκπαιδεςηικοί & ΔΒΠ ζε Γενικά Σσολεία για ηην παπάλληλη 

ζηήπιξη. Σηο έπγο 2 επγάζηηκαν ζςνολικά 388 εκπαιδεςηικοί: α. ζε Γενικά Σσολεία 

(ημήμαηα ένηαξηρ), β. ζε ΣΜΔΑΔ, ΚΔΓΓΥ και ΔΓΔΑΥ και γ. ΔΔΠ και ΔΒΠ ζε 

ΣΜΔΑΔ, ΚΔΓΓΥ και ΔΓΔΑΥ.  Τέλορ επγάζηηκαν 150  εκπαιδεςηικοί ζε ΚΔΓΓΥ 

και 398 ζε ΔΓΔΑΥ. Ο  ζςνολικόρ απιθμόρ ηων αναπληπωηών είναι 1286.  

   Σηο δεύηεπο πίνακα ςπάπσει καηανομή ηος ΔΔΠ ανά ειδικόηηηα ζε ΣΜΔΑΔ. 

Σςνολικά επγάζηηκαν ωρ ΔΔΠ 294 και ωρ ΔΒΠ 239 εκπαιδεςηικοί. Παπάλληλα ζαρ 

κοινοποιούμε ηον απιθμό ηων αιηήζεων μεηάθεζηρ ανά ειδικόηηηα για ηην Διδική 

Αγωγή. Σςνολικά έσοςμε 171 αιηήζειρ μεηάθεζηρ. Δνημεπωηικά ζαρ αποζηέλλοςμε  

ηην εγκύκλιο και ηην αίηηζη Μεηαθέζεων ΔΔΠ-ΔΒΠ ζε ΣΜΔΑΔ και ΚΔΓΓΥ για ηο 

ζσολικό έηορ 2014-2015. Σσεηικά με ηην εγκύκλιο ςπολογιζμού κενών και 

πλεοναζμάηων, η έκδοζή ηηρ αναμένεηαι ενηόρ ηηρ εβδομάδαρ. Σε επόμενο 

ενημεπωηικό θα ςπάπξει αναλςηική ενημέπωζη ζσεηικά με ηοςρ αναπληπωηέρ πος 

επγάζηηκαν ζηην ενιζσςηική διδαζκαλία αλλά και για ηο ζςνολικό απιθμό ηων 

ζςνηαξιοδοηήζεων εκπαιδεςηικών, αθού ζηιρ 30 Μαΐος ολοκληπώθηκε η πποθεζμία 

ανάκληζηρ ηων αιηήζεων παπαίηηζηρ.  

   Τέλορ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ζσεηικά με ηην απαπάδεκηη καθςζηέπηζη πληπωμήρ 

αναπληπωηών και ωπομιζθίων εκπαιδεςηικών ηηρ ενιζσςηικήρ διδαζκαλίαρ μεηά από 

παπέμβαζη μαρ, ενημεπωθήκαμε όηι ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ δεν έσοςν πληπωθεί 

ακόμη ηο μιζθό Μαπηίος οι εκπαιδεςηικοί ζηη ΓΓΔ Αναη. Αηηικήρ, ενώ οι 

εκπαιδεςηικοί ηηρ Α΄ Αθήναρ θα πληπώνονηαν μέσπι ηην Παπαζκεςή. Για ηιρ 

ςπόλοιπερ ΓΓΔ ενημεπωθήκαμε όηι ςπήπξε οικονομική ηακηοποίηζη. Ο μιζθόρ 

Αππιλίος-Μαΐος  θςζικά αγνοείηαι! Είναι εξοπγιζηικό να μην έσοςν πληπωθεί ηα 

δεδοςλεςμένα οι εκπαιδεςηικοί ηη ζηιγμή πος έσει ήδη ηελειώζει η ζύμβαζή 

ηοςρ! Απαιηούμε ηην ΑΜΕΣΗ καηαβολή όλων ηων δεδοςλεςμένων!      
 

 

Αθήνα 1/6/2014

 

Νεκηάπιορ Κοπδήρ, 

αιπεηό ηακη. μέλορ ηος ΚΥΣΓΔ 

(ηηλ.: 6977513534, 6984517453 

ηλ. δ/νζη:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίκς Αναγνώζηη, 

αιπεηό αναπληπ. μέλορ ηος ΚΥΣΓΔ  

(ηηλ.: 6979778287, 

ηλ.δ/νζη:vanagnosti@gmail.com) 

 

                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
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