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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 

Θέμα: Κατανομή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019    
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

   Σας ενημερώνουμε για την κατανομή των αιτήσεων απόσπασης ανά τύπο αίτησης,   

κλάδο και γεωγραφική περιοχή για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Οι ενεργές 

αιτήσεις απόσπασης είναι 5420. Εξ αυτών οι 4670 σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (86%των 

αιτήσεων), οι 198 σε ΣΜΕΑΕ (3,7% των αιτήσεων), οι 433 σε Μουσικά 

(7,9%των αιτήσεων) και οι 119 σε Καλλιτεχνικά (2,2% των αιτήσεων). Η 

ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. 

   Σχετικά με τους κλάδους των αιτούμενων απόσπασης οι 1228 είναι Φιλόλογοι          

(23,4% των αιτούμενων), οι 243 Μαθηματικοί, οι 298 Φυσικοί, οι 328 Γαλλικής 

Φιλολογίας, οι 485 Αγγλικής Φιλολογίας (9,3% των αιτούμενων), οι 612 Φυσικής 

Αγωγής (11,7% των αιτούμενων), οι 525 Πληροφορικής (10% των αιτούμενων), οι 

243 Οικονομίας, οι 217 Γερμανικής και οι 277 Θεολόγοι. Η αναλυτική κατανομή 

φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.  

   Σχετικά με την γεωγραφική  κατανομή των αιτήσεων σε επίπεδο 

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ η κατανομή έχει ως εξής: Στην Αττική, η Α΄ Αθήνας συγκεντρώνει 

356 πρώτες προτιμήσεις. Η Ανατ. Αττική 101 πρώτες προτιμήσεις, η Β΄ Αθήνας 442 

πρώτες προτιμήσεις, η Γ΄ Αθήνας 149 πρώτες προτιμήσεις, η Δ΄ Αθήνας 287 πρώτες 

προτιμήσεις, η Δυτ. Αττική 31 πρώτες προτιμήσεις και ο Πειραιάς 82 πρώτες 

προτιμήσεις. Συνολικά η Αττική συγκεντρώνει 1448 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

   Στη Θεσσαλονίκη, η Α΄ Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει 669 πρώτες προτιμήσεις. Η 

Β΄ Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει 344 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά η Θεσσαλονίκη 

συγκεντρώνει 1013 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση .  
 

   Στην περιοχή της Θεσσαλίας η Μαγνησία 128 πρώτες προτιμήσεις, η Λάρισα 248 

πρώτες προτιμήσεις, τα Τρίκαλα 120 πρώτες προτιμήσεις και η Καρδίτσα 78 πρώτες  

προτιμήσεις. Συνολικά η Θεσσαλία συγκεντρώνει 574 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

   Στην περιοχή της  Κρήτης το Ηράκλειο συγκεντρώνει συνολικά 99 πρώτες 

προτιμήσεις, τα Χανιά 30 πρώτες προτιμήσεις, το Ρέθυμνο 15 προτιμήσεις και το 

Λασίθι 9 προτιμήσεις. Συνολικά η Κρήτη συγκεντρώνει 153 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.   
 

   Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν συνολικά 41 πρώτες προτιμήσεις. Τα Δωδεκάνησα 

51 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά στο Νότιο Αιγαίο έχουμε 92 πρώτες  προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

     Στο Βόρειο Αιγαίο η Χίος συγκεντρώνει 6 πρώτες προτιμήσεις, η Σάμος 12 και η 

Λέσβος 23 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε  41 πρώτες  

προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
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   Στα Ιόνια νησιά η Κέρκυρα 22 προτιμήσεις, η Λευκάδα 9 προτιμήσεις, η Ζάκυνθος 

6 προτιμήσεις και τέλος η  Κεφαλληνία 3 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά τα Ιόνια 

Νησιά συγκεντρώνουν  40 πρώτες  προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

  Στην περιοχή της Πελοποννήσου η Κορινθία συγκεντρώνει 20 προτιμήσεις, η 

Αργολίδα 32, η Αρκαδία 8 προτιμήσεις, η Μεσσηνία 30  και τέλος η Λακωνία 3 

προτιμήσεις. Συνολικά η Πελοπόννησος συγκεντρώνει 93 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

  Στη Δυτική Ελλάδα, η Ηλεία συγκεντρώνει 13 προτιμήσεις, η Αχαΐα 143 πρώτες 

προτιμήσεις και η Αιτωλοακαρνανία 32 προτιμήσεις. Συνολικά η Δυτική Ελλάδα 

συγκεντρώνει 188  πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

     Στη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα συγκεντρώνει 7 προτιμήσεις,  η Φθιώτιδα 56, η 

Ευρυτανία 8, η Βοιωτία 22 και τέλος η  Εύβοια 31 προτιμήσεις. Συνολικά η Στερεά 

Ελλάδα συγκεντρώνει 124 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

     Στην περιοχή της Ηπείρου, η Άρτα συγκεντρώνει 18 προτιμήσεις, η Θεσπρωτία 9, 

τα Ιωάννινα 92 και τέλος η Πρέβεζα 18 προτιμήσεις. Συνολικά η Ηπειρος 

συγκεντρώνει 137  πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση. 

         

   Στη Δυτική Μακεδονία η Κοζάνη συγκεντρώνει 62 πρώτες προτιμήσεις, τα 

Γρεβενά 26 προτιμήσεις, η Καστοριά 28 και τέλος η Φλώρινα 19 προτιμήσεις.  

Συνολικά η Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνει 135 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  
 

    Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός της Θεσσαλονίκης), η Ημαθία 

συγκεντρώνει 69 πρώτες προτιμήσεις, το Κιλκίς 52 προτιμήσεις, η Πέλλα 82, η 

Πιερία 75, οι Σέρρες 74 και τέλος η Χαλκιδική 44 προτιμήσεις. Συνολικά η Κεντρική 

Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονίκης) συγκεντρώνει 393 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  

     Τέλος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δράμα 61 πρώτες προτιμήσεις, 

η Καβάλα 33, η Ξάνθη 67, η Ροδόπη 38 και τέλος ο Έβρος 40 προτιμήσεις.  Συνολικά 

η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  συγκεντρώνει 239 πρώτες προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών για απόσπαση.  

 

   Οι θέσεις των ΣΥΝΕΚ για τις υπηρεσιακές μεταβολές με διαφάνεια και 

αντικειμενικότητα http://nekordis64.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html  

   Αύριο Τρίτη 12 Ιουνίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ με διάφορα θέματα. Η 

συζήτηση για τα κυρίως θέματα αποσπάσεων θα γίνει σε επόμενες συνεδριάσεις.   
 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς 

Αθήνα 11/6/2018   

 

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 
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