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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 
Θέμα: Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2016 σε αριθμούς    

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

     

   Σας ενημερώνουμε για τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη σχολική χρονιά 2015-2016 με βάση τα 

στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος  myschool. 

   Ο συνολικός αριθμός των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 3455. Από αυτά 1677 είναι Γυμνάσια, 1060 

Λύκεια, 508 ΕΠΑΛ και 10 σχολεία εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Από 

τα σχολεία αυτά το 34% βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. Το 18% των σχολείων βρίσκεται σε νησιά. Το 6% των 

σχολείων είναι δυσπρόσιτα εκ των οποίων το 55% βρίσκεται στα νησιά. 

   Το 6% των σχολείων της Β/θμιας βρίσκεται σε Δήμους με πληθυσμό 

λιγότερο από 3000 κατοίκους ενώ το 39% βρίσκεται σε Δήμους με 

πληθυσμό μέχρι 10000 κατοίκους. 

   Ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Δευτεροβάθμιας είναι 601.566 

επί συνόλου 1.335.544 σε όλη την εκπαίδευση. Ο Γενικός μέσος όρος 

των μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της Β/θμιας  είναι 20,4 μαθητές και 

κινείται πλησίον του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. Το 7% των τμημάτων έχουν από 

25-30 μαθητές. 

   Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι 134.413 

εκ των οποίων 68.221 υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια. Το σχολικό έτος 

2008-2009 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων 

103.247 στη Δευτεροβάθμια. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των 

εκπαιδευτικών κατά 35026 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 33,92%!  

   Το 60% των Μονίμων Εκπαιδευτικών της Β/θμιας κατανέμεται μεταξύ 

4 βασικών ειδικοτήτων (16358 Φιλόλογοι, 7145 Μαθηματικοί, 7907 

Καθηγητές Φυσικών Επιστημών και 7417 Ξένων Γλωσσών).   Το 51% 

των διδακτικών ωρών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκονται με 

αναθέσεις σε μοναδικές ειδικότητες.. 

   Το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ( σε όλες τις 

δομές) είναι 973. Σε αυτές υπηρετούν συνολικά 821 εκπαιδευτικοί. 

   Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι την 6ετία 

2010-2015 είχαμε συνολικά 17843 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά το 2010 είχαμε 2839 αποχωρήσεις, το 2011 

3503, το 2012  3186, το 2013  3442, το 2014  3235 ενώ το 2015  1638 . 

Την περίοδο αυτή ενδεικτικά αποχώρησαν 4766 Φιλόλογοι, 2841 
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Μαθηματικοί, 2582 από τον κλάδο ΠΕ04, 1061 Αγγλικών και 1071 

Φυσικής Αγωγής.  

   Ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών ( σε όλες τις δομές) ξεπερνά τι 

22000. Η αναλογία αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας κυμαίνεται στο 9%.  Στην ειδική 

Εκπαίδευση η αναλογία των αναπληρωτών ανεβαίνει στο 245%! Για 

κάθε μόνιμο εκπαιδευτικό δηλαδή αναλογούν 2,5 αναπληρωτές! Ο 

αριθμός των υπηρετούντων αναπληρωτών είναι 6127. Το 2014-2015 

είχαν εργαστεί 5164 αναπληρωτές.  

   Το πλήθος των αιτούντων αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι 19206 

και το αντίστοιχο πλήθος των αιτούντων χωρίς προϋπηρεσία είναι 41151.  

   Η μέση τιμή της ηλικίας όλων των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 

48,8 έτη. Η αντίστοιχη τιμή όλων των υπηρετούντων (και  των 

αναπληρωτών) είναι τα 48 έτη 

   Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ02 είναι τα 

47,7 έτη. Η αντίστοιχη τιμή των αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι τα 

38,3 έτη.   

   Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ03 είναι τα 52 

έτη. Η αντίστοιχη τιμή των αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι τα 39,3 

έτη.   

   Η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 είναι τα 

51,2 έτη. Η αντίστοιχη τιμή των αναπληρωτών με προϋπηρεσία είναι τα 

40,6 έτη.   

   Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό της 

Δευτεροβάθμιας μοιάζει αρκετά γερασμένο ηλικιακά ενώ υπάρχει 

σχετικά μικρό πλήθος μονίμων εκπαιδευτικών σε νεαρές ηλικίες! Η 

απουσία μόνιμων διορισμών την τελευταία πενταετία έχει επιτείνει 

έντονα το πρόβλημα! Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την 

αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών χιλιάδων εκπαιδευτικών! 

 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς 

Αθήνα 19/2/2016   
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  

 

                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
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