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Ζαχαρίας Καψαλάκης                                           Μεσαρά 14 Ιουνίου  2010 
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ  Κρήτης                                                                      
Τηλ.6948400112,   
Σπ.: 2892042248,  
Σχ. - ΦΑΞ: 2892023333            
Email:  zkapsala@otenet.gr 

 

Προς 

Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου 

Κοιν.: 

• Γραφείο Πρωθυπουργού 

• Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου 

• Υφυπουργό Παιδείας κ. Πανάρετο 

• Βουλευτές Κρήτης 

• ΔΟΕ – Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π. Ε. Κρήτης 

    

Θέµα: ∆ιορισµοί εκπαιδευτικώνΘέµα: ∆ιορισµοί εκπαιδευτικώνΘέµα: ∆ιορισµοί εκπαιδευτικώνΘέµα: ∆ιορισµοί εκπαιδευτικών    
    
κα. Υπουργέκα. Υπουργέκα. Υπουργέκα. Υπουργέ    
 Βρισκόμαστε στη λήξη του σχολικού έτους και δεν έχει ξεκινήσει 

ακόμη η κατάθεση αιτήσεων από τους αδιόριστους συναδέλφους μου 

για θέσεις μονίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς δηλώσεις 

σας για αισθητή μείωση των διορισμών το νέο σχολικό έτος, 

προκαλούν ανησυχία τόσο στο χώρο των αδιόριστων εκπαιδευτικών, 

όσο και στο χώρο των σχολικών μονάδων, αλλά και  των γονέων, 

καθώς: 

• Υπάρχει ανησυχία για τα κενά που υπάρχουν στην Κρήτη 

που είναι τεράστια και θα χρειαστούν πάνω από 1.000 

εκπαιδευτικοί Π. Ε. Μάλιστα, μόνο ο Νομός Ηρακλείου θα 

χρειαστεί πάνω από 450 δασκάλους για να καλύψει τα κενά 

του. 

• Υπάρχει ανησυχία των οικογενειών για τη λειτουργία των 

Ολοήμερων Τμημάτων, καθώς τη χρονιά που πέρασε ήταν 

κλειστά πάνω από 40 Ολοήμερα Τμήματα μόνο στην 

ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου. 
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• Υπάρχει ανησυχία για την τύχη της υποστηρικτικής αγωγής, 

καθώς τη χρονιά που πέρασε πάνω από 50 Τμήματα Ένταξης 

ήταν κλειστά στην Κρήτη. 

• Υπάρχει ανησυχία γιατί τα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής, 

ήταν πάρα πολλά και το Υπουργείο σας δεν είχε 

προγραμματίσει την ίδρυση και προαγωγή των Ειδικών 

Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης για το σχολικό έτος 2009 – 

2010. 

• Υπάρχει ανησυχία, γιατί αναμένεται κύμα φυγής 

εκπαιδευτικών για σύνταξη, αφού η αβεβαιότητα που 

υπάρχει στο ασφαλιστικό, οδηγεί τους συναδέλφους μου 

στην έξοδο από την υπηρεσία. 

• Υπάρχει ανησυχία από πλευράς εκπαιδευτικών για το αν θα 

δουλέψουν τη χρονιά που έρχεται και δεν μπορούν να 

προγραμματίσουν τη ζωή τους. 
 

Ζητώ 
 

• Να ξεκινήσει άμεσα η κατάθεση αιτήσεων τόσο για 

μόνιμους, όσο και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

• Να δοθεί στη δημοσιότητα ο αριθμός εκπαιδευτικών 

μονίμων και αναπληρωτών που θα προσληφθούν για το 

σχολικό έτος 2010 – 2011. 

• Να γίνουν έγκαιρα οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, έτσι 

ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν την μετακόμισή 

τους στους νέους τόπους εργασίας τους, αλλά και να 

προγραμματιστεί έγκαιρα η επιμόρφωσή τους και η 

τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες.  
    

κα. Υπουργέκα. Υπουργέκα. Υπουργέκα. Υπουργέ    
Περιμένουμε τις ενέργειές σας, που θα βοηθήσουν την 

αξιοπρεπή πορεία του δημόσιου σχολείου σε εποχές οικονομικής 

κρίσης.  

Το δημόσιο σχολείο εξυπηρετεί τα πλατιά λαϊκά στρώματα και 

κάθε περικοπή διορισμών, θα σημάνει την υποβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα πάψει η παιδεία που προσφέρει 

το σχολείο αυτό, να είναι αγαθό στην υπηρεσία του Λαού και του 

τόπου. 

 

Ζαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας Καψαλάκης    
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΚρήτηςΑιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 


