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«Ουρά» αναμένεται να σχηματίσουν και φέτος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν
αίτηση παραίτησης για να βγουν στη σύνταξη, ακόμη και πρόωρα, λόγω των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών.

Μάλιστα, αν και η προθεσμία για την πρώτη αίτηση παραίτησης θα «τρέξει» από την 1η έως
και τις 10 Ιουλίου, το υπουργείο Παιδείας εντόπισε περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι
φέρονται να κατέθεσαν αίτηση για συνταξιοδότηση νωρίτερα, επικαλούμενοι λόγους υγείας
ή οικογενειακούς, χωρίς όμως να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για το θέμα,
υπήρξε ανταλλαγή «πυρών» μεταξύ υπουργείου Παιδείας και Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
(ΔΟΕ).
Aιτήσεις
«Από τον έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, διαπιστώθηκε
πως στις περισσότερες από αυτές (75 πρωτοβάθμιας και 10 δευτεροβάθμιας) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά περιορίζονται σε μια υπεύθυνη δήλωση χωρίς καν να
κατονομάζονται ούτε και να αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί,
που επικαλέσθηκαν λόγους υγείας, προσκόμισαν βεβαίωση ιδιώτη γιατρό», τονίζει το
υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του. Και προσθέτει: «Κατόπιν αυτών και παρά τη θετική
γνωμοδότηση των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων, η αρμόδια διεύθυνση θεώρησε ότι
καταστρατηγείται η σχετική νομοθετική διάταξη και προχώρησε σε αρνητικές εισηγήσεις.
Οι εισηγήσεις αυτές παρέμειναν ίδιες κατά τη θητεία όλων των ηγεσιών που ανέλαβαν
μέχρι τώρα καθήκοντα στο υπουργείο Παιδείας».
ΔΟΕ
Τη στάση του υπουργείου στηλίτευσε, από την πλευρά της, η ΔΟΕ. Όπως τόνισε στην «Η» ο
πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Κομνηνός Μαντάς «είναι απαράδεκτο το υπουργείο να
επικαλείται τα απόρρητα προσωπικά στοιχεία που κάθε εκπαιδευτικός έχει καταθέσει στην
αίτηση για την παραίτησή του. Είναι πρώτη φορά που διοικητικοί παράγοντες εξετάζουν τις
αιτήσεις των εκπαιδευτικών, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τις ομόφωνες αποφάσεις των
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υπηρεσιακών συμβουλίων. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι στο πενταμελές υπηρεσιακό
συμβούλιο τα τρία μέλη είναι διορισμένα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας».
«Κύμα» φυγής
Ο αυξημένος «ανταγωνισμός» μεταξύ των υποψηφίων προς συνταξιοδότηση καταδεικνύει
ότι και φέτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα οδηγηθούν προς την «πόρτα» της
εξόδου θα διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα. «Οι εκπαιδευτικοί φοβούνται τι θα συμβεί την
επόμενη ημέρα και παρόλο που θα μπορούσαν να παρατείνουν την παραμονή τους στην
εκπαίδευση αποφασίζουν να μην εξαντλήσουν τα περιθώρια που τους δίνει ο νόμος. Έτσι,
όσοι έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια υπηρεσίας ή έχουν ανήλικα παιδιά αποφασίζουν να
αποχωρήσουν οριστικά» υπογραμμίζει ο κ. Μαντάς.
Υπενθυμίζεται ότι το 2011 την παραίτησή τους υπέβαλαν περί τους 3.700 εκπαιδευτικούς
εκ των οποίων οι 1.430 ήταν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και οι 2.270 ήταν καθηγητές όλων
των ειδικοτήτων. «Ρεκόρ» είχε καταγραφεί το 2010, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης,
όταν 11.466 δάσκαλοι και καθηγητές κατέθεσαν αιτήσεις συνταξιοδότησης.
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