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           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

           Νεκτάριου Κορδή 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 

 

Θέμα: Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών και τις τρέχουσες 

εκπαιδευτικές εξελίξεις 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

    Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν μέσω ΠΥΣΔΕ σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 
 

 Ο συνολικός αριθμός των παραιτήσεων ανέρχεται σε 449. Εξ αυτών οι 45 

είναι αυτοδίκαιες παραιτήσεις. 

 Η κατανομή των αιτήσεων ανά περιφέρεια είναι η εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 13 

ΑΤΤΙΚΗ 178 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16 

ΗΠΕΙΡΟΣ 21 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 33 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 67 

ΚΡΗΤΗ 25 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 26 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25 

 

 Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι την 7ετία 2010-

2016 είχαμε συνολικά 19018 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια 

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

3503, το 2012  3186 αποχωρήσεις , το 2013  3442, το 2014  3235, το 2015  

είχαμε 1638 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών και τέλος το 2016 977 αποχωρήσεις 

εκπαιδευτικών. Με τα δεδομένα των παραιτήσεων μέσω ΠΥΣΔΕ, είναι 

προφανές ότι η τάση που διαμορφώνεται για το 2017 δεν αναμένεται να 

ξεπεράσει κατά πολύ τις 500 παραιτήσεις! Ενόψει του συνεδρίου της 

ΟΛΜΕ, το ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών πρέπει να αναδειχτεί ως ένα από 

τα κυρίαρχα ζητήματα! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναγνωριστεί η 

ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και να μειωθούν τα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης. Το αίτημα για πλήρη σύνταξη με 30 χρόνια εργασίας, 

ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα 

της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη 

γραμμή!   
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 Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση 

ανέρχεται σε 1.366.936. Οι μαθητές αυτοί κατανέμονται σε 13.513 σχολικές 

μονάδες. Οι μαθητές ανέρχονται σε 707.241 και οι μαθήτριες σε 659.695.  

 Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στη Β/θμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 

617.673. Οι μαθητές αυτοί κατανέμονται σε 3263 σχολικές μονάδες. Οι 

μαθητές ανέρχονται σε 321.867 και οι μαθήτριες σε 295.806 Το σχολικό έτος 

2016-2017 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Γυμνάσια ήταν 310.457 σε 1790 

σχολικές μονάδες και στα Λύκεια 219.524 σε 1069 σχολικές μονάδες. Στα 

Επαγγελματικά Λύκεια ο αριθμός των μαθητών είναι 87.692 σε 404 σχολικές 

μονάδες.  

 Σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ, υπενθυμίζουμε ότι 

οι αποφάσεις αποδέσμευσης που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΚΥΣΔΕ, 

παραμένουν σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση πλέον 

είναι η απόφαση της Συνέλευσης του οικείου τμήματος.   

 Σε σχέση με τη διαδικασία των αποσπάσεων, με έγγραφο του Υπουργείου 

ορίζεται ότι « αιτήσεις απόσπασης που υποβάλλονται χειρόγραφα στις ΔΔΕ 

μετά τις 15/5/2017 θα παραμένουν στις υπηρεσίες μέχρι νεοτέρας ». 

Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν έγκαιρα την ηλεκτρονική 

τους αίτηση απόσπασης, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενεργή αίτηση. Θεωρώ 

ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό και να ενεργοποιηθούν οι 

αιτήσεις τους.   

 Μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένεται η πρόσκληση των εκπαιδευτικών 

για απόσπαση σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας.  

 Σχετικά με το μεγάλο θέμα των διευθυντών σχολικών μονάδων οι θέσεις μας 

αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση http://tinyurl.com/n5bxqak  
 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς  

Αθήνα 24/5/2017 
 
  

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 

 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
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