
1 

 

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 

Θέμα: Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση (Β΄ μέρος) 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

     Σε συνέχεια του ενημερωτικού της 28/10/2016 για τις επιπτώσεις της κρίσης στην 

εκπαίδευση  http://nekordis64.blogspot.gr/2016/10/blog-post_28.html σας παραθέτω 

κάποια νέα στοιχεία: 

 Ένα πρώτο μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται και με την οικονομική κρίση 

είναι η σοβαρή μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ από 118000 γεννήσεις το 2008, το 2014 είχαμε μια μείωση 

κατά 22% φτάνοντας στις 92000. Είναι  χαρακτηριστικό ότι η 

υπογεννητικότητα που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της κρίσης και 

συνεπώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, είναι ήδη ορατή στην 

προσχολική εκπαίδευση και περνά σταδιακά και στην πρωτοβάθμια. Το 

σχολικό έτος 2008/2009 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Γυμνάσια ήταν 

341.315 και στα Λύκεια 241.726. Το σχολικό έτος 2014-2015 ο αντίστοιχος 

αριθμός για τα Γυμνάσια ήταν 312.494 (μείωση 8,45%) και για τ). 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (2016), 

τα επόμενα 6 χρόνια ο μαθητικός πληθυσμός της Α/θμιας εκπαίδευσης αναμένεται να 

μειωθεί κατά 25% περίπου. Είναι προφανές ότι η μείωση αυτή θα κυμανθεί σε 

υψηλότερα επίπεδα φτάνοντας στα Γυμνάσια και στα Λύκεια! 

 Οι σχολικές μονάδες με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2008/9 για μεν τα 

Γυμνάσια ανέρχονται σε 1968 με 51.858 εκπαιδευτικούς, για δε τα Λύκεια σε 

1367 με 30.683 εκπαιδευτικούς. Κατά το σχολικό έτος 2014/15 τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Γυμνάσια είναι 1717 (μείωση κατά 12,7%) και για Λύκεια 

1213 (μείωση κατά 11,2%)! Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς κατά το 

σχολικό έτος 2014/15 στα Γυμνάσια εργάζονται 35.668 (μείωση κατά 31,2%) 

και στα Λύκεια 21.850 (μείωση κατά 28,7%)! Έχουμε συνεπώς  μια μέση 

μείωση των σχολικών μονάδων κατά 12% περίπου στη Δευτεροβάθμια 

εκπ/ση και μια σοβαρή μείωση των εκπαιδευτικών κατά 30% περίπου! 

 Το σχολικό έτος 2008/9 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς  και αυτή τη 

στιγμή έχουμε 142.697. Έχουμε συνεπώς μια συνολική μείωση των 

εκπαιδευτικών από το 2008 κατά 43.220 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 

23,2%!  

 Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση! 

Το σχολικό έτος 2011/12 το ποσοστό των αναπληρωτών επί των μονίμων 

εκπαιδευτικών ήταν 8% για να φτάσουμε σήμερα σχεδόν στο 15%!  

 Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 33,7% του σχολικού πληθυσμού των 

γυμνασίων και το 35,1% των Λυκείων της χώρας.  

 Με βάση τα στοιχεία της eurostat η προσδοκώμενη διάρκεια σπουδών στην 

Ελλάδα το 2008 ήταν τα 17,3 έτη (όσο και ο Μ.Ο της Ε.Ε.) και το 2012 

έφτασε τα 18,3 έτη (με το Μ.Ο της Ε.Ε.στα 17,6 έτη). Η προσδοκώμενη 

διάρκεια σπουδών αντιστοιχεί στα προσδοκώμενα έτη εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και υπολογίζεται αθροίζοντας τα ποσοστά 
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εγγραφών για κάθε έτος ηλικίας από την ηλικία των 5 ετών και άνω. Η 

Φινλανδία είχε το 2012 την υψηλότερη τιμή με 20,5 έτη και ακολουθούσε η 

Σουηδία με 19,9 έτη και η Δανία με 19,8 έτη.  

 Ένα πολύ σημαντικό και θετικό στοιχείο για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το 2014 

το ποσοστό ήταν 9% και το 2015 μειώθηκε στο 7,9% τη στιγμή που ο Μ.Ο 

για την Ε.Ε. των 28 είναι στο 11%! Οι γηγενείς που εγκαταλείπουν πρόωρα 

την εκπαίδευση στην Ελλάδα το 2015 ήταν 6,8% (10,1% Μ.Ο της Ε.Ε.) και 

οι γεννημένοι στο εξωτερικό στο 24,1% (19% Μ.Ο της Ε.Ε.) 

 Την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα το 2015 ολοκληρώνει το 40,4% 

των νέων ηλικίας 30-34 ετών. Ο αντίστοιχος Μ.Ο. στην Ε.Ε είναι 38,7%. 

Ωστόσο η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (40%) νέων ηλικίας 

15-29 ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,απασχόλησης ή κατάρτισης! 

 Σε σχέση με την ηλικιακή επιβάρυνση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα της 

κρίσης, λόγω της μακροχρόνιας αδιοριστίας, είναι χαρακτηριστικό ότι η 

έκθεση της Ευρ. Επιτροπής αναφέρει ότι το 49% των εκπαιδευτικών στην 

Α/θμια είναι άνω των 50 ετών, ενώ λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 

ετών. Για τη Β/θμια το 39% των εκπαιδευτικών έχουν ηλικία από 40-49 ετών. 

Σας υπενθυμίζω ότι η μέση τιμή της ηλικίας όλων των μονίμων 

εκπαιδευτικών στη Δ.Ε. είναι τα 49 έτη και η αντίτοιχη τιμή όλων των 

υπηρετούντων (και των αναπληρωτών) τα 48 έτη!  

 Τέλος αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί στην ελλάδα της κρίσης έχουν 

χάσει σχεδόν το 25% του μισθού τους, αφού οι μισθοί τους έχουν μειωθεί 

στο 76% του επιπέδου τους κατά το 2008!  
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

   Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τις σοβαρές επιπτώσεις σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν επιφέρει οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας. 

Το Δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια έχει πληγεί βαριά από την πολύχρονη 

αδιοριστία και την υποχρηματοδότηση. Zήτημα άμεσης προτεραιότητας συνεπώς, 

είναι οι αγωνιστικές διεκδικήσεις με βάση τις ψηφισμένες θέσεις και αποφάσεις του 

κλάδου, μέσα από ένα διαφορετικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα συσπειρώνει τους 

συναδέλφους πάνω στα μεγάλα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και του 

δημόσιου σχολείου και, με μικρούς και μεγάλους ενωτικούς αγώνες, μακριά από 

στείρες παραταξιακές αντιπαραθέσεις, θα ανοίγει δρόμους για τη ζωή που μας 

αξίζει, για το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας, που θα χωρά όλα τα 

παιδιά, όλους τους εκπαιδευτικούς, όλη τη γνώση! 

 
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς  

Αθήνα 12/3/2017 

  

Νεκτάριος Κορδής, 

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ 

(τηλ.: 6977513534,6932600870 

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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