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 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ  

ΡΕΠΟΡΣΑΖ ΚΘΝΑ ΙΟΪΝΑ 

ηελ πόξηα ηεο «εμόδνπ» από ηα δεκόζηα ζρνιεία νδεύνπλ θαη θέηνο ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνί. Σν πξνζερέο θαινθαίξη, ζύκθωλα κε ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο 

ζπλδηθαιηζηώλ, ελδέρεηαη λα απνρωξήζνπλ από 

ηελ ππεξεζία 7.000 - 8.000 θαζεγεηέο θαη 

δάζθαινη, θαζώο εθθξάδνληαη θόβνη γηα 

πεξηθνπέο ζην εθάπαμ θαη επηδείλωζε ηωλ 

εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ. Ηδε, ην ππνπξγείν 

Παηδείαο έρεη δεηήζεη από ηηο δηεπζύλζεηο 

εθπαίδεπζεο λα απνζηείινπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκό ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνηίζεληαη λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ην λνκό Θεζζαινλίθεο, έρνπλ 

δειώζεη ηελ επηζπκία ηνπο λα απνρωξήζνπλ 519 δάζθαινη, λεπηαγωγνί θαη θαζεγεηέο.  

Σν πεξαζκέλν θαινθαίξη είρε ζεκάλεη ζπλαγεξκόο ζην ππνπξγείν Παηδείαο γηα ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνύληαλ ζηα ζρνιεία, εμαηηίαο ηνπ πξσηνθαλνύο θύκαηνο θπγήο ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηε ζύληαμε. πλνιηθά, πέξπζη ηνλ Αύγνπζην θαηαηέζεθαλ 11.466 αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, 

αθνύ ε αλεζπρία γηα ηηο δπζκελείο ξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθό είρε ιάβεη ηε κνξθή παληθνύ ζην 

ρώξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ πξνηίκεζαλ λα απνρσξήζνπλ πξόσξα θαη κε 

κεησκέλεο απνδνρέο, θαζώο δελ ήζειαλ λα κπνπλ ζε πεξηπέηεηεο κε ηηο πξνσζνύκελεο αιιαγέο, 

όπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηηήζεθαλ 3.930 δάζθαινη θαη 

ζηε δεπηεξνβάζκηα 7.536 θαζεγεηέο. Σα λνύκεξα απηά ήηαλ εμαηξεηηθά πςειά ζε ζύγθξηζε κε ηηο 

πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόπεξζη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο εθπαηδεπηηθώλ ήηαλ 4.355 (1.745 ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 2.610 ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). 

ε κία πξνζπάζεηα λα δηακνξθώζεη κία πξώηε εηθόλα γηα ηε θεηηλή θαηάζηαζε, ην ππνπξγείν 

Παηδείαο δήηεζε ζηηο αξρέο Απξίιε από ηηο δηεπζύλζεηο εθπαίδεπζεο λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνηίζεληαη λα απνρσξήζνπλ από ηελ ππεξεζία κέζα ζην 

θαινθαίξη. 

519 ζηε Θεζζαινλίθε  

ην λνκό Θεζζαινλίθεο δήισζαλ ηελ επηζπκία λα ζπληαμηνδνηεζνύλ 174 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο (104 ζηελ αλαηνιηθή θαη 70 ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε) θαη 345 ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (225 ζηελ αλαηνιηθή θαη 120 ζηε δπηηθή). Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο από ηνπο 225 
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θαζεγεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο Δηεύζπλζεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο νη έμη απνρσξνύλ απηνδίθαηα, ιόγσ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

θαη ηνπ ρξόλνπ πξνϋπεξεζίαο, ελώ νη ππόινηπνη 219 δειώλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα βγνπλ ζηε 

ζύληαμε. 

«Εθηηκνύκε όηη θαη θέηνο ζα έρνπκε θύκα θπγήο, αιιά δε γλσξίδνπκε αλ ηα ζηνηρεία ζα θηλεζνύλ 

ζηα πεξζηλά επίπεδα. Τπάξρεη κία αλαζθάιεηα γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη. Φεκνινγείηαη όηη ζα 

έρνπκε ''θνύξεκα'' ζην εθάπαμ, ελώ θάπνηνη θεύγνπλ κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο», αλέθεξε ζηνλ 

«Α» ν γξακκαηέαο ηεο ΟΛΜΕ, Νίθνο Παπαρξήζηνπ, θαη ζπλέρηζε: «Επηπιένλ, κεηά ηα 33 ρξόληα, δε 

ζπκθέξεη ηνλ θαζεγεηή λα κείλεη. Οη ζπλάδειθνη ππεξβαίλνπλ ην όξην ησλ 1.400 επξώ γηα ηε 

θνξνιόγεζε θαη έρνπλ απώιεηεο». 

Εθηηκήζεηο γηα 4.000 θαζεγεηέο 

ύκθσλα κε ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο ζπλδηθαιηζηώλ, κεηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πεξίπνπ 

4.000 θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ελδέρεηαη λα αλνίμνπλ ηελ... πόξηα ηεο εμόδνπ από ηα 

δεκόζηα ζρνιεία. «Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο (σξάξηα, ζπλελώζεηο - θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ, 

ππεξαξηζκίεο θ.ιπ.), νη κηζζνί θαη ην ζπληαμηνδνηηθό ρεηξνηεξεύνπλ», ηόληζε ν Θέκεο Κνηζηθάθεο, 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΕ, πξνζζέηνληαο πσο πέξπζη έθπγαλ ηειηθά 6.000 - 

6.500 θαζεγεηέο θαη νη ππόινηπνη 1.000 - 1.500 θαηέζεζαλ αίηεζε αλάθιεζεο. «Πνιινί 

''θξαηήζεθαλ'' ηειηθά γηα λα θαζίζνπλ έλαλ αθόκε ρξόλν», εμήγεζε ν θ. Κνηζηθάθεο. 

Ο γξακκαηέαο ηεο Δηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο, Σξηαληάθπιινο Οηθνλόκνπ, εθηίκεζε πσο ν αξηζκόο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ ζα θύγνπλ θέηνο ζηε ζύληαμε ζα θηλεζεί ζηα πεξζηλά 

επίπεδα. Ο ίδηνο απέδσζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηάζε ζηελ αλαζθάιεηα πνπ ππάξρεη θαη ζηα γεληθόηεξα 

νηθνλνκηθά κέηξα. «Δελ έρνπλ λα θεξδίζνπλ ηίπνηα νη ζπλάδειθνη αλ παξακείλνπλ. Τπάξρεη κία 

αγσλία γηα ην εθάπαμ θαη γηα ηα επηθνπξηθά ηακεία», ππνζηήξημε ν θ. Οηθνλόκνπ. 

ην κεηαμύ, ζηηο 11 Απξηιίνπ άξρηζαλ νη ζπλεδξηάζεηο ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζεκαηνδνηώληαο ηελ έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά (2011 - 2012). Θα αθνινπζήζνπλ νη απνζπάζεηο κε ζηόρν λα 

νινθιεξσζεί ε πξώηε θάζε κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ζην ηέινο Ινπλίνπ. 

 


