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Προς τους  Συναδέλφους μου 
 

Θέμα 1
ο
): Οι περικοπές δεν ταιριάζουν στην παιδεία.. 

Πάνω απΠάνω απΠάνω απΠάνω από 5ό 5ό 5ό 50 Τµήµατα Ένταξης0 Τµήµατα Ένταξης0 Τµήµατα Ένταξης0 Τµήµατα Ένταξης    
κλειστά στην Κρήτη σήµερκλειστά στην Κρήτη σήµερκλειστά στην Κρήτη σήµερκλειστά στην Κρήτη σήµεραααα    

    

************    
Πάνω από 4Πάνω από 4Πάνω από 4Πάνω από 40 Ολοήµερα Τµήµατα0 Ολοήµερα Τµήµατα0 Ολοήµερα Τµήµατα0 Ολοήµερα Τµήµατα    

---- µόνο στο Νοµό Ηρακλείου  µόνο στο Νοµό Ηρακλείου  µόνο στο Νοµό Ηρακλείου  µόνο στο Νοµό Ηρακλείου ----  είναι κλειστά…  είναι κλειστά…  είναι κλειστά…  είναι κλειστά…    
• Εμείς κ. Διαμαντοπούλου αυτά τα Τμήματα τα θέλουμε 

ανοιχτά τη νέα σχολική χρονιά… 
 

Τα αποτέλεσμα της κακοδιοίκησης των στελεχών της εκπαίδευσης που είχε 

τοποθετήσει η Νέα Δημοκρατία και που παραμένουν ακόμη στις θέσεις – κλειδιά, 

βιώνει και πληρώνει σήμερα η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κρήτη. 

Σε κατάσταση αποσύνθεσης βρίσκεται η εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες την οποία οφείλει να προσφέρει σήμερα το δημόσιο 

σχολείο, καθώς πάνω από 50 Τμήματα Ένταξης σ’ όλο το νησί, ενώ αγνοούνται οι 

τάξεις υποδοχής για τους αλλοδαπούς μαθητές, η παράλληλη στήριξη για μαθητές 

με δυσκολίες, η κατ΄ οίκον διδασκαλία για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες και 

τόσες άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες του δημόσιου σχολείου, που συμβάλουν 

στην στήριξη των μαθητών του! Επίσης, πάνω από 40 Ολοήμερα Τμήματα μόνο στο 

Νομό Ηρακλείου, παραμένουν ερμητικά κλειστά… 

Και πώς αλήθεια θα γινόταν πράξη όλα αυτά, πως αλήθεια το Υπουργείο 

Παιδείας θα πίστευε τις ανάγκες της Κρήτης σε εκπαιδευτικούς, όταν η απερχόμενη 

Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Κρήτης  κ. Λήδα Ζαμπετάκη, έγραφε κάτω 

από την υπογραφή της στα στοιχεία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, που της έδινε 

η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου: «∆εν έχω τη «∆εν έχω τη «∆εν έχω τη «∆εν έχω τη 
διαχειριστική επάρκεια να ελέγξω τα παρεχόµενα στοιχεία, για το λόγο διαχειριστική επάρκεια να ελέγξω τα παρεχόµενα στοιχεία, για το λόγο διαχειριστική επάρκεια να ελέγξω τα παρεχόµενα στοιχεία, για το λόγο διαχειριστική επάρκεια να ελέγξω τα παρεχόµενα στοιχεία, για το λόγο 
αυτό υπογράφω µε κάθε επιφύλαξη».αυτό υπογράφω µε κάθε επιφύλαξη».αυτό υπογράφω µε κάθε επιφύλαξη».αυτό υπογράφω µε κάθε επιφύλαξη».    
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 Οι εκλογές πέρασαν, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ήλθε νέος 

Περιφερειακός Διευθυντής και όμως η κ. Ζαμπετάκη, παραμένει στη θέση της 

Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

προσφέροντας στον εκπαιδευτικό τομέα, όλα όσα δεν πρόσφερε ή δεν πρόλαβε να 

προσφέρει τα χρόνια που πέρασαν… Όλοι πιστεύαμε ότι με την αλλαγή προσώπων 

στο κτήριο της Λεωφόρου Κνωσσού, η ίδια θα υπέβαλε την παραίτησή της ή έστω ο 

νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, θα της ζητούσε την παραίτησή της! 

Τίποτε από αυτά δεν έγινε και η κυρία Ζαμπετάκη κύρια υπαίτια αυτής  της 

κατάστασης παραμένει στη θέση της!  Σημαντική ευθύνη έχουν βέβαια και αυτοί 

που επέλεξαν τη «συγκυβέρνηση», αντί το (έστω) …συναινετικό διαζύγιο! 
    

Τα κλειστά Τµήµατα Ένταξης…Τα κλειστά Τµήµατα Ένταξης…Τα κλειστά Τµήµατα Ένταξης…Τα κλειστά Τµήµατα Ένταξης…    
Αλλά ας δούμε Νομό – Νομό, τα κλειστά Τμήματα Ένταξης που υπάρχουν σήμερα 

στην Κρήτη: 

Νομός Χανίων: 

• Δ. Σ. Κουντούρας 

• Δ. Σ. Πελεκάνου 

• Δ. Σ. Παλιόχωρας 

• Δ. Σ. Καντάνου 

• Δ. Σ. Βάμου 

• Δ. Σ. Πλατάνου 

• Δ. Σ. Φρε 

• Δ. Σ. Βαρυπέτρου 

• Δ. Σ. Καλυβών 

• 20
ου

 Δ. Σ. Χανίων 

• Δ. Σ. Αγιάς 

• Δ. Σ. Έλους 

• Δ. Σ. Αλικιανού 

• Δ. Σ. Μπαζινού 

• Δ. Σ. Σκινέ – Φουρνέ 

• 2
ο
 Δ. Σ. Νέας Κυδωνίας 

 



 3 

Νομός Ρεθύμνης: 

• Δ. Σ. Ζωνιανών 

• 1
ο
  Δ. Σ. Ατσιπόπουλου 

• 2
ο
  Δ. Σ. Ατσιπόπουλου 

• Δ. Σ. Σπηλίου 

• Δ. Σ. Αγκουσελιανών 

• 2
ο
 Δ. Σ. Περάματος 

• Δ. Σ. Πλακιά 
 

Νομός Ηρακλείου: 

• Δ. Σ. Μεγάλης Βρύσης 

• 2
ο
 Δ. Σ. Κρουσώνα 

• 1
ο
 Δ. Σ. Γαζίου 

• 9
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

• 18
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

• Δ. Σ. Αγιών Παρασκιών 

• 1
ο
 Δ. Σ. Αρχανών 

• 17
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

• 20
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

• Δ. Σ. Κωφών και Βαρήκοων Ηρακλείου (Νοηματική) 

• 1
ο
 Δ. Σ. Τυμπακίου 

• Δ. Σ. Ζαρού 

• Δ. Σ. Γέργερης 

• Δ. Σ. Ασημίου 

• 3
ο
 Δ. Σ. Τυμπακίου 

• Δ. Σ. Βοριζίων 

• Δ. Σ. Καλυβιανής 

• Νηπιαγωγείο Βασιλειών 

• 74
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

• Νηπιαγωγείο Ανώπολης 

• 4
ο
 Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού 

• Νηπιαγωγείο. Χερσονήσου 

• 2
ο
 Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 

• 1
ο
 Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 

 

Νομός Λασιθίου: 

• 4
ο
 Δ. Σ. Ιεράπετρας 

• Δ. Σ. Σισσίου 

• Δ. Σ. Αγίου Γεωργίου (Οροπέδιο Λασιθίου) 
 

Κλειστά Ολοήμερα Τμήματα Νομού Ηρακλείου 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κλειστά Ολοήμερα τμήματα του νομού 

Ηρακλείου. Όσοι γνωρίζουν γεωγραφικά το Νομό, θα μπορούσαν να 
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παρατηρήσουν (…εντελώς τυχαία), ότι όλα βρίσκονται από τη μέση και κάτω του 

Νομού Ηρακλείου, δηλαδή στις περιοχές Μεσαράς και Βιάννου, με εξαίρεση τα 

επτά πρώτα Δημοτικά Σχολεία και ένα Νηπιαγωγείο… (Γιατί άραγε;).  

Αναλυτικά: 

• Δ. Σ. Αγίου Μύρωνα 

• Δ. Σ. Αυγενικής 

• Δ. Σ. Καβροχωρίου 

• Δ. Σ. Βενεράτου 

• Δ. Σ. Τυλίσσου 

• Δ. Σ. Φόδελε 

• Δ. Σ. Κοκκίνη Χάνι 

• Δ. Σ. Μεγάλης Βρύσης 

• Δ. Σ. Τεφελίου 

• Δ. Σ. Άρβης 

• Δ. Σ. Δεματίου 

• Δ. Σ. Εμπάρου 

• Δ. Σ. Μεσοχωριού 

• Δ. Σ. Παναγιάς 

• Δ. Σ. Πύργου 

• Δ. Σ. Ψαρής Φοράδας 

• Δ. Σ. Αγίων Δέκα 

• Δ. Σ. Ασημίου 

• Δ. Σ. Βαγιονιάς 

• Δ. Σ. Βοριζίων 

• Δ. Σ. Βώρων 

• Δ. Σ. Γέργερης 

• Δ. Σ. Μητρόπολης 

• Δ. Σ. Πετροκεφαλίου 

• Δ. Σ. Πιτσιδίων 

• Δ. Σ. Πόμπιας 

• Δ. Σ. Σοκαρά 

• Δ. Σ. Τσιφούτ Καστέλι 

• 1
ο
 Δ. Σ. Τυμπακίου 

• 2
ο
 Δ. Σ. Τυμπακίου 

• Δ. Σ. Σίβα 

• Νηπιαγωγείο Καβροχωρίου 

• Νηπιαγωγείο Δεματίου 

• Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας 

• Νηπιαγωγείο Αγίων Δέκα 

• Νηπιαγωγείο Βοριζίων 

• Νηπιαγωγείο Γαλιάς 

• Νηπιαγωγείο Πιτσιδίων 
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Ολοήμερα Τμήματα Νομού Ηρακλείου με κενά δασκάλων 
Κενά δασκάλων όμως υπάρχουν και στα ήδη λειτουργούντα Ολοήμερα Σχολεία 

και συγκεκριμένα: 

• 1
ο
 Δ. Σ. Χερσονήσου (Πιλοτικό Ολοήμερο – 2 κενά) 

• 2
ο
 Δ. Σ. Μαλίων (Πιλοτικό Ολοήμερο – 2 κενά) 

• 47
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

• 34
ο
 Δ. Σ. Ηρακλείου 

 

Εµείς τα θέλουµε ανοικτά!Εµείς τα θέλουµε ανοικτά!Εµείς τα θέλουµε ανοικτά!Εµείς τα θέλουµε ανοικτά!    
Τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει τα παπαγαλάκια που μιλούν για 

περικοπές διορισμών, για μειώσεις στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων, 

για κλείσιμο των υποστηρικτικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης. 

Όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταυροι της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταλάβουν 

ότι εμείς εδώ στην Κρήτη τα σχολεία μας τα θέλουμε ανοιχτά. Το ίδιο πιστεύω να 

το γνωρίζει και η κ. Διαμαντοπούλου, που κάνει λόγω για περικοπές σε 

προσλήψεις εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να βγει και να πάρει δημόσια θέση για το 

θέμα, έτσι ώστε να σταματήσει η ομηρία χιλιάδων συναδέλφων αναπληρωτών 

και ωρομισθίων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης και οι οποίοι 

δε γνωρίζουν αν εργάζονται του χρόνου και με ποιο καθεστώς. Όπως θα πρέπει 

και αυτοί που τη συμβουλεύουν να της τονίσουν, ότι χωρίς εκπαιδευτικούς δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία… 

Ως αιρετός του κλάδου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρκετά νωρίς σημαίνω το καμπανάκι της ανησυχίας και πιστεύω να το ακούσουν 

οι αιρετοί άρχοντες του νησιού μας (Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Σύλλογοι 

Εκπαιδευτικών, Σύλλογοι Γονέων κ.α.). Έχουμε Φλεβάρη και ο Σεπτέμβρης αν δεν 

δραστηριοποιηθούμε, θα είναι το ίδιο μαύρος, όπως και ο προηγούμενος… Γιατί 

οι περικοπές δεν ταιριάζουν στην παιδεία, όπως και τα δάκρυα δεν θα 

ταιριάζουν τότες! 
 

Πώς να µην απεργήσουµε συνάδελφοι;Πώς να µην απεργήσουµε συνάδελφοι;Πώς να µην απεργήσουµε συνάδελφοι;Πώς να µην απεργήσουµε συνάδελφοι;    
Βλέποντας όλα τα παραπάνω, βιώνοντας την καθημερινότητα στα σχολεία 

μας, ζώντας ως πολίτες την οικονομική ανασφάλεια, την ανεργία των παιδιών 

μας, τη συνταξιοδοτική μας αβεβαιότητα, δεν μπαίνει καμιά αμφιβολία για το τι 

θα πράξουμε την προσεχή Τετάρτη 10 του Φλεβάρη. Θα συµµετέχουµε Θα συµµετέχουµε Θα συµµετέχουµε Θα συµµετέχουµε 
µαζικά στο κάλεσµα του κλάδου µας για απεργία. µαζικά στο κάλεσµα του κλάδου µας για απεργία. µαζικά στο κάλεσµα του κλάδου µας για απεργία. µαζικά στο κάλεσµα του κλάδου µας για απεργία. Καλά γνωρίζουμε 

ότι έχουμε μέχρι σήμερα κερδίσει ως εργαζόμενοι ήταν απόρροια των αγώνων 

του κλάδου μας. Καλά όμως γνωρίζουμε ότι για ότι χάσουμε από δω και πέρα θα 

είναι απόρροια του μη αγώνα μας. 

 

(Υ.Γ. Ευχαριστώ θερμά τους αιρετούς της ΠΑΣΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι 

που βοήθησαν στη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων) 
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Θέμα 2
ο
) Απίστευτο και όμως αληθινό! 

Παρέμειναν τα ίδια πρόσωπα στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
Τέσσερεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2009, που ο 

Ελληνικός Λαός έδωσε μια μεγάλη νίκη στο ΠΑΣΟΚ, τα ίδια πρόσωπα – με εξαίρεση 

αυτό του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – συνεχίζουν να συνυπάρχουν και 

να συνδιοικούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως: 

«Α. Τακτικά μέλη: 

1. Κλινάκης Απόστολος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης, ως Πρόεδρος. 

2. Κανδεράκη Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής—

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπίσης Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Χιωτάκης Ιωάννης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ν. Χανίων, 

ως μέλος. 

4. Καψαλάκης Ζαχαρίας, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος 

των Εκπαιδευτικών Π. Ε. ως μέλος. 

5. Μυλωνάκης Γεώργιος. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος 

των εκπαιδευτικών Π.Ε., ως μέλος. 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: 

1. Σολιδάκης Κων/νος, Δ/ντής Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου. 

2. Κολιοροδάκης Μιχαήλ, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70 Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. 

3. Κουτάντος Ιωάννης Δ/ντής Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης. 

4. Ποντικάκης Ηλίας. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος 

των εκπαιδευτικών Π .Ε. 

5. Ποντικάκής Φώτιος. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος 

των εκπαιδευτικών Π.Ε. 

* Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τη Λούκα Ελένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 

60 Νηπιαγωγών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. 

* Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την Ηλιάκη Χριστίνα, εκπ/κό κλάδου 

ΠΕ6Ο Νηπιαγωγών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Κρήτης. 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31
η
  Δεκεμβρίου 2010». 

 

Θέμα 3
ο
) «Στηρίξτε το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου» 

Οι παλιότεροι συνάδελφοι θα θυμούνται μια σειρά εγγράφων και 

προσπαθειών προκειμένου να ιδρυθεί αρχικά και στη συνέχεια να λειτουργήσει το 

ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου.  

Για το λόγο αυτό πριν λίγες ημέρες έστειλα μια επιστολή στην Υπουργό Παιδείας 

κ. Άννα Διαμαντοπούλου με τίτλο «Στηρίξτε το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου». Την επιστολή 

κοινοποίησα  στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στην Υφυπουργό Παιδείας κ. 
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Χριστοφιλοπούλου, στον Υφυπουργό Παιδείας κ. Πανάρετο, στους  Βουλευτές 

Ηρακλείου, στο Δήμο Τυμπακίου και στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών του Νομού 

Ηρακλείου. 

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Ήδη οι Βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. 

Κεγκέρογλου, Σκραφνάκη και Στρατάκης έκαναν παρεμβάσεις στην κ. 

Διαμαντοπούλου, ενώ οι Βουλευτές της Ν.Δ. κ. Αυγενάκης και Κεφαλογιάννης 

κατέθεσαν σχετική ερώτηση. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μου, είναι το ακόλουθο: 

«Στις 8 Ιανουαρίου 2010, μετά από προσπάθεια αρκετών μηνών, ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. 

 Ένα σχολείο που σήμερα σ’ αυτό  εκπαιδεύονται 8 μαθητές, αλλά στερείται 

των πάντων. Καθηγητές, Ειδικό Επιστημονικό και Βοηθητικό προσωπικό, ακόμη και 

τον στοιχειώδη, ειδικό εξοπλισμό  για τη λειτουργία του.  

 Σήμερα στο σχολείο υπηρετούν εκτός από το Διευθυντή του σχολείου, μια 

κοινωνιολόγος, ένας γεωπόνος και μια μαγείρισσα. Το σχολείο όμως έχει ανάγκη 

και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του, (ψυχολόγο, φιλόλογο, γυμναστή, 

φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, μαθηματικό, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.).  

Το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής της Μεσαράς και του νότιου Ρεθύμνου και όταν οργανωθεί και εξοπλισθεί 

στο σχολείο αναμένεται να φοιτήσουν για την επόμενη σχολική χρονιά  πάνω από 

20 μαθητές. 

Οι γονείς των μαθητών είναι απογοητευμένοι από την υπάρχουσα 

κατάσταση. Μέχρι σήμερα τα παιδιά τους (όλοι μαθητές  με αναπηρία) 

αναγκαζόταν να διανύουν καθημερινά πάνω από 120 χιλιόμετρα, προκειμένου να 

φοιτήσουν στο μοναδικό σχολείο του είδους αυτού που υπάρχει στην πόλη του 

Ηρακλείου ή παρέμεναν κλεισμένα στο σπίτι. 

κ. Υπουργέκ. Υπουργέκ. Υπουργέκ. Υπουργέ    
Η εκπαίδευση των ΑΜΕΑ είναι μια υποχρέωση της πολιτείας και μια πράξη 

ανθρωπιάς και πολιτισμού απέναντι σε ανθρώπους που στερούνται πολλά.  

Είναι καιρός η πολιτεία να αντιμετωπίσει με την ανάλογη υπευθυνότητα τους 

μαθητές με αναπηρίες, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας χώρος που δεν 

μπορούν να γίνονται εκπτώσεις και ημίμετρα. 

Είναι καιρός πιστεύω, η Ειδική Αγωγή να σταματήσει να αντιμετωπίζεται ως 

αποπαίδι της εκπαίδευσης και να στηριχθεί με συγκεκριμένες ουσιαστικές 

παρεμβάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι με νομοσχέδια που τελικά 

καταλήγουν εκθέσεις ιδεών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 

Είναι καιρός η πολιτεία να κάνει το δικό της το χρέος απέναντι στους μαθητές 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ξεχασμένη ενδοχώρα του 

Νομού Ηρακλείου. Να σεβαστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, ώστε να 

απολαύσουν τα κατάλληλα μέτρα που θα τους   καταστήσουν ικανούς να γίνουν 

όσο το δυνατόν αυτοδύναμοι, να έχουν το δικαίωμα για ίση ψυχολογική και 
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λειτουργική μεταχείριση, να έχουν υποβοηθητικές συσκευές και κυρίως να 

φροντίσει την εκπαίδευση τους.  
Ζητώ την άμεση παρέμβασή σας για τη στήριξη του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου με την 

ανάλογη στελέχωση και την αποστολή κατά απόλυτη προτεραιότητα του 

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού». 

 

Θέμα 4
ο
)Ανακοίνωση της ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Π. Ε.  

 Φλεβάρης 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 

         

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Η κυβέρνηση ανακοίνωσε  την εισοδηµατική πολιτική για το 2010, καθώς και 

µέτρα για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, κλπ. 

 Κοινή είναι η διαπίστωση ότι για µια ακόµη φορά την κρίση καλούνται να 

πληρώσουν όχι οι έχοντες και κατέχοντες, όπως ήταν η προεκλογική της 

δέσµευση, αλλά οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

• Οι 80.000 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  - από τους 

χαµηλότερα αµειβόµενους Δ.Υ. αφού ο καθαρός µισθός του νεοδιόριστου 

εκπαιδευτικού ανέρχεται στα 1000€ (µαζί µε όλα τα επιδόµατα) και ο 

καταληκτικός µισθός µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στα 1500€ - θα βιώσουν για 

δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το πάγωµα των µισθών τους ή και πιθανή µείωση αν 

περικοπούν κατά 10% τα επιδόµατα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονοµικών. 

• Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, που ακυρώνει το ένα από 

τα τρία ΔΕΝ του Υπ. Απασχόλησης (ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΕ 

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) εκτός από 

το πλήγµα στην αξιοπιστία της ίδιας της κυβέρνησης, προκαλεί µεγάλη ζηµιά στο 

ασφαλιστικό σύστηµα και ΚΑΝΕΝΑ όφελος, αφού είναι γνωστό πως – σύµφωνα µε τις 

έρευνες – η αύξηση των ορίων ηλικίας κατά δυο χρόνια δίνει παράταση ζωής στο 

σύστηµα 6-7 µήνες.  
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• Ο περιορισµός των προσλήψεων των αναπληρωτών (µέχρι και 70%) καθώς 

και η πιθανή µείωση των µόνιµων διορισµών για την επόµενη σχολική χρονιά είναι 

βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν τεράστια προβλήµατα στα σχολεία. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Οι εργαζόµενοι στη χώρα µας και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά πως η 

απελθούσα κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει τεράστιες ευθύνες για την οικονοµική 

κατάσταση της χώρας, καθώς και για την κατάσταση στα ασφαλιστικά µας 

ταµεία. Γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός την τιµώρησε στις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη 

του 2009 και την οδήγησε στην αντιπολίτευση. Αυτό όµως δε δίνει άλλοθι στη 

σηµερινή κυβέρνηση για την επιβολή τέτοιων σκληρών οικονοµικών µέτρων σε 

βάρος των χαµηλόµισθων εργαζοµένων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ΜΑΤΩΣΑΝ το Φθινόπωρο του 2006 µε 42 

ηµέρες απεργία, διεκδικώντας µισθούς ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. 

• Η παράταξη της ΠΑΣΚ όλα τα χρόνια της λειτουργίας της αντιπάλεψε µε 

ΔΥΝΑΜΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ όλες τις αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές 

πολιτικές ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων. ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

• Μπροστά στην κατάσταση που διαµορφώνεται εκτιµούµε πως χρειάζεται 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του Δηµόσιου και 

του Ιδιωτικού τοµέα σ’ ένα ευρύ ΜΕΤΩΠΟ που θα µπορέσει να αποκρούσει και να 

ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. 

• ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  να στηρίξετε µε ΟΛΕΣ ΣΑΣ τις δυνάµεις την απεργιακή 

κινητοποίηση της 10ης του Φλεβάρη και να πάρετε µέρος στα συλλαλητήρια και στις 

συγκεντρώσεις που θα γίνουν σ’ όλες τις πόλεις.  

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10:30 π.µ.  

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

ΑΠΟ ΤΗΝ  Π.Α.Σ.Κ. Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

    

Με συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούς    
  Ζαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας Καψαλάκης    

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης    
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα 

σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και τους καλοκαιρινούς 

μήνες), μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  zkapsala@otenet.gr 

 


