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Θέµα 1ο :  Αγωνία για το δηµόσιο σχολείο… 
 

Στο ναδίρ οι διορισµοί 
στο ζενίθ η αγωνία µας… 

 
Στο κόκκινο η Κρήτη, καθώς θα χρειαστεί πάνω από  1000 

δασκάλους και νηπιαγωγούς για τα πρωινά τµήµατα, χωρίς να 
γνωρίζουµε ακόµη τον τελικό αριθµό των παραιτήσεων και το τι θα 

γίνει µε τη β΄ φάση των αποσπάσεων… 

 
Και ενώ λίγες μέρες μας χωρίζουν από την 1

η
 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες 

ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών 

ανεβάζουν το θερμόμετρο στα ύψη και την αγωνία μας στο ζενίθ, καθώς οι 

πιστώσεις είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τα κενά και τις λειτουργικές ανάγκες 

των σχολείων μας. 

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες το διορισμό 1.045 δασκάλων και 

354 νηπιαγωγών, αριθμός όπως προείπαμε ελάχιστος σε σύγκριση με τα κενά 

των σχολείων μας. Ο φετινός αριθμός διορισμών υπολείπεται κατά πολύ των 

διορισμών των τελευταίων χρόνων.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε πανελλαδικό επίπεδο, 

την τελευταία εικοσαετία είχαμε τους παρακάτω διορισμούς δασκάλων: 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  ∆ΑΣΚΑΛΟΙ 
1990-91    2.661 
1991-92   912 
1992-93   1.064 
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1993-94   1.149 
1994-95   683 
1995-96   998 
1996-97   2.100 
1997-98   2.172 
1998-99   3.283 
1999-00   1.432 
2000-01   867 
2001-02   2.965 
2002-03   2.891 
2003-04   2.120 
2004-05   2.138 
2005-06   1.106 
2006-07   1.100 
2007-08   2.174 
2008-09   2.220 
2009-2010   1.787 
Τελ. 20ετία   35.822 
Μέσο όρο  

κατ΄ έτος    1.791   
2010-11   1.045  
  

Τα αντίστοιχα στοιχεία σε βάθος πενταετίας στους νηπιαγωγούς είναι τα 

ακόλουθα: 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 
2005-06    884 
2006-07    884 
2007-2008    1.003 
2008-2009    888 
2009-2010    726 
Τελ. 20ετία    4.385 
Μέσο όρο  

κατ΄ έτος     877   
2010-11    354 

 

 

Οι μόνιμοι διορισμοί  στην Κρήτη 

 
Ας παρακολουθήσουμε  όμως την πορεία των διορισμών μονίμων 

εκπαιδευτικών της Π. Ε. στην Κρήτη, μέσα από τους σχετικούς πίνακες: 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 - 2009 
ΝΟΜΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠ/ΓΟΙ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 209 82 291 
ΛΑΣΙΘΙ 83 11 94 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 71 43 114 
ΧΑΝΙΩΝ 117 35 152 
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ΣΥΝΟΛΟ 490 171 661 
    
    

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ 2009 - 2010   

ΝΟΜΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠ/ΓΟΙ ΣΥΝ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73 95 168 
ΛΑΣΙΘΙ 59 69 128 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 50 16 66 
ΧΑΝΙΩΝ 84 30 114 
ΣΥΝΟΛΟ 266 210 476 

 

Πάνω από 1000 τα κενά 

σε δασκάλους και νηπιαγωγούς 
 

 Η αγωνία όλων μας είναι πλέον μεγάλη, καθώς τα κενά των δασκάλων 

ξεπερνούν τα 700 και των νηπιαγωγών τα 300 χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τον 

τελικό αριθμό των παραιτήσεων (σίγουρα αυξημένος κατά 100% σε σύγκριση με 

πέρσι) και το τι θα γίνει στη β΄ φάση των αποσπάσεων. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι το δημόσιο σχολείο το Σεπτέμβρη θα παραπαίει, 

αφού θα υπολειτουργεί το σύνολο των σχολικών μονάδων. Θα χαθούν δεκάδες 

θέσεις εργασίας, θα χαθούν όμως και χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες. Δε  θα 

λειτουργήσει η αντισταθμιστική εκπαίδευση για μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και για αλλοδαπούς μαθητές, ενώ δε θα εγγραφούν τα προνήπια, 

λόγω έλλειψης νηπιαγωγών και κατά εκατοντάδες θα οδηγηθούν στα ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία ή λόγω της κρίσης θα παραμείνουν στα σπίτια τους.  

Η μείωση των δαπανών για την παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος 

σταθερότητας, υποβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο 

και θα λειτουργεί ως άλλοθι για περικοπές τμημάτων ένταξης, ενισχυτικής 

διδασκαλίας, τμημάτων υποδοχής, παράλληλης στήριξης, κατ΄ οίκον 

διδασκαλίας. 

Τι θα πρέπει να γίνει άμεσα: 

Η διορισμοί είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τα πραγματικά οργανικά κενά. Θα 

πρέπει να ακολουθήσει β΄ φάση μονίμων διορισμών, που θα πρέπει να καλύψει 

τα οργανικά κενά. 

Θα πρέπει η Κρήτη να καλυφθεί πρώτη απ’  όλες τις περιοχές της Ελλάδας με 

μαζικούς διορισμούς, αφού εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα 

προβλήματα.  

Επίσης θα πρέπει να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων που θα 

διοριστούν και που έχουν ως πρώτη προτίμηση την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι ή 

είναι από το νησί ή και αν είναι απ’  άλλες περιοχές, έρχονται με τη δική τους 

θέληση, άρα δε θα χρειαστεί να ψάχνονται πως θα …φύγουν το συντομότερο. 

Μέχρι σήμερα η Κρήτη καλυπτόταν από τις τελευταίες περιοχές της χώρας, με 
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αποτέλεσμα είτε να μη φτάνουν οι δάσκαλοι, είτε αυτοί που διορίζονταν να 

είχαν την Κρήτη 10
η
 ή 20

η
 προτίμηση με αποτέλεσμα πριν καν φτάσουν στο 

λιμάνι να ψάχνουν τρόπο για να πάρουν απόσπαση… 

Θα πρέπει να σταματήσουν οι αποσπάσεις δασκάλων σε νομούς που έχουν 

δεκάδες υπεράριθμους συναδέλφους, γιατί έτσι τορπιλίζεται η δημόσια 

εκπαίδευση στην υπόλοιπη χώρα. 

Θα πρέπει να σταματήσει αμέσως το κουτσούρεμα των οργανικών και 

λειτουργικών κενών των σχολείων και να καλυφθούν ΟΛΑ τα κενά που 

υπάρχουν. 

Θα πρέπει να προχωρήσει και μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει ολοκληρωθεί η 

αναμοριοδότηση των σχολικών μας μονάδων με γενναία αύξηση των μορίων, 

που θα δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν για αρκετό καιρό 

στην Κρήτη. 

Θα πρέπει τέλος πριν την 1
η
 του Σεπτέμβρη να έχουν γίνει  όλοι οι διορισμοί 

των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στα κενά που έχουν δοθεί από 

τα τοπικά ΠΥΣΠΕ, έτσι ώστε αφενός τα σχολεία να προγραμματίσουν τη 

λειτουργία τους το 1
ο
 δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και αφετέρου να γίνει η 

ανάλογη επιμόρφωση. 
    

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι    
Οι διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας φέτος έχουν καθυστερήσει 

πάρα πολύ. Στις επόμενες δεκαπέντε το πολύ μέρες, θα πρέπει: 

• Να τοποθετηθούν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Να προχωρήσει η ανασυγκρότηση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ. 

• Να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων σε 

Ηράκλειο και Χανιά, όπου έχουν πέσει οι πίνακες. 

• Να οργανωθεί η επιμόρφωση νεοδιοριζόμενων και αναπληρωτών σε 

επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και να τοποθετηθούν οι υποδιευθυντές των 

ΠΕΚ (υπόθεση που εκκρεμεί από το Νοέμβριο του 2009). 

• Να καλυφθούν οι κενές θέσεις Σχολικών Συμβούλων. 

• Να καλυφθεί η χηρεύουσα θέση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. 

Σήμερα ως αιρετός των εκπαιδευτικών Π. Ε., κρούω ένα ακόμη καμπανάκι. 

Υπάρχουν αυτιά ανοιχτά να το ακούσουν; Ίδωμεν! Ο Σεπτέμβρης πάντως είναι 

πολύ κοντά…  
 

(Υ.Γ. Θα ακολουθήσει και νέο ενηµερωτικό αυτή τη βδοµάδα µε τις 
εκπαιδευτικές άδειες και την τρέχουσα επικαιρότητα) 
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