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Παρέµβαση 1η : Με επιστολή στον πρωθυπουργό 
 

Ζητώ παρέµβαση για την πληρωµή των συναδέλφων µας  
δασκάλων και νηπιαγωγών της Ε και ΣΤ φάσης… 

 
Στον 4ο μήνα απλήρωτοι βαδίζουν πλέον οι 350 συνάδελφοί μας δάσκαλοι 

και νηπιαγωγοί που διορίστηκαν στην Ε και Στ φάση διορισμών. Η οικονομική 

τους κατάστασή, αλλά και των οικογενειών τους που σηκώνουν το βάρος της 

συντήρησής τους, έχει ξεπεράσει κάθε  όριο, αφού σχεδόν το σύνολό τους 

πληρώνουν ενοίκιο, φαγητό και έξοδα μεταφοράς τους στο σχολείο. Μάλιστα 

την τραγικότητα της κατάστασης πιστοποιεί το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί 

και παραιτήσεις από συναδέλφους των παραπάνω φάσεων, μην μπορώντας να 

ανταπεξέλθουν στη δεινή οικονομική τους κατάσταση. 

 Πριν λίγες ημέρες ετοίμασα και έστειλα επιστολή στον πρωθυπουργό της χώρας, 

ζητώντας του την παρέμβασή του, προκειμένου να δοθεί επιτέλους μια λύση στο πρόβλημα 

των συναδέλφων μας. Επιστολή στην οποία και αναφέρω: 

 «κ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρε    
 Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν εδώ 

και αρκετό καιρό οι συνάδελφοι μου δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που διορίστηκαν στην Ε και ΣΤ 

φάση διορισμών αναπληρωτών και παραμένουν ακόμη απλήρωτοι! 

 Συγκεκριμένα η Ε  φάση διόρισε στις 12 Νοεμβρίου 162 δασκάλους και 53 νηπιαγωγούς 

αναπληρωτές και η ΣΤ φάση διόρισε στις 8 Δεκεμβρίου 109 δασκάλους και 53 νηπιαγωγούς 

αναπληρωτές επίσης. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, παραμένουν 

απλήρωτοι, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα οικονομικά τους όρια και αυτοί και οι οικογένειές τους 

που τους συντηρούν. 

 Η όλη αυτή κατάσταση έχει φέρει μια αβεβαιότητα και προβληματισμό στο χώρο των 

συναδέλφων μου εκπαιδευτικών, μια δικαιολογημένη γκρίνια, ενώ έχουν καταγραφεί και 

παραιτήσεις εκπαιδευτικών, αφού δεν υπήρχαν πλέον χρήματα για να πληρώσουν το ενοίκιο, 

αλλά και για φαγητό ακόμα και  τη  μεταφορά τους στα σχολεία. 

 κ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρεκ. Πρόεδρε    
Ζητώ την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να πληρωθούν άμεσα οι συνάδελφοί 

μου, οι οποίοι είναι θύματα κακοδιοίκησης που παρατηρείται στο Υπουργείο της Παιδείας. 



Επίσης ζητώ τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους καλύπτουν την προσωπική τους 

ανικανότητα στην εκτέλεση των διοικητικών του καθηκόντων, πίσω από γραφειοκρατικές 

δομές, οδηγώντας έτσι τους εκπαιδευτικούς σε εξαθλίωση…» 

 

Παρέμβαση 2η : Αξιοποίηση κινητής περιουσίας 

κλειστών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων… 

 
Το θέμα της αξιοποίησης από την εκπαίδευση της κινητής περιουσίας των 

σχολικών μονάδων που κλείνουν έθεσα με επιστολή μου στην Υπουργό παιδείας 

κ. Άννα Διαμαντοπούλου. Συγκεκριμένα ανέφερα μεταξύ των άλλων: 

«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ    
 Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει άμεσα να επιμεληθεί το 

Υπουργείο σας είναι η τύχη της κινητής περιουσίας των κλειστών Δημοτικών 

σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμιά μέριμνα. 

 Στην ευθύνη του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου υπάρχουν αρκετά σχολεία στα οποία έχει  

αναστείλει η λειτουργία τους και τα οποία διαθέτουν σημαντική κινητή περιουσία 

(ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, φωτοτυπικά, θρανία, καρέκλες, μηχανές 

προβολής, ντουλάπες, γραφεία, αθλητικό υλικό κ.α.). Το υλικό αυτό τις περισσότερες φορές 

μένει παρακαταθήκη από τα σχολεία, στους πολιτιστικούς συλλόγους που οικειοποιούνται – 

μέσω των Δήμων – τα σχολικά κτήρια. 

 Με την παρέμβασή μου αυτή ζητώ να λάβετε μέριμνα, έτσι ώστε όλο το εποπτικό υλικό 

των κλειστών σχολικών μονάδων να συγκεντρώνεται σε ειδικούς χώρους με ευθύνη των νέων 

καλλικρατικών δήμων και να αποδίδεται σε σχολικές μονάδες που το έχουν ανάγκη. 

 Με αυτό τον τρόπο και τα υπό λειτουργία σχολεία θα αποκτήσουν εποπτικό υλικό που 

το έχουν ανάγκη και το εποπτικό υλικό που αποκτήθηκε με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου 

θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.» 
 

Παρέμβαση 3
η
:Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης  

αιτήσεων διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών! 

 
Το θέμα της ενεργοποίησης και πάλι του μηχανισμού κατάθεσης ηλεκτρονικών 

αιτήσεων διορισμού των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, που πήραν 

πτυχίο στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, θέτω με επιστολή μου στην Υπουργό 

παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς ο πίνακας των δασκάλων έχει πλέον 

εξαντληθεί και κενά υπάρχουν ακόμα αρκετά στα σχολεία μας. 

Συγκεκριμένα αναφέρω: 

    
«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ«κα. Υπουργέ    

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η χειμερινή εξεταστική περίοδος στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα και θα πρέπει να ανοίξει και πάλι η διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων 

από τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων για διορισμό, καθώς ο πίνακας των προς 

διορισμών δασκάλων έχει εξαντληθεί και να κενά που υπάρχουν είναι ακόμα, δυστυχώς, 

πολλά. 

Επειδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δημιουργεί 

προβλήματα στους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και συγκεκριμένα το 

σύστημα που θα δέχεται αιτήσεις να ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  Συγκεκριμένα 



την τελευταία φορά που κατατέθηκαν αιτήσεις με αυτό τον τρόπο, οι πτυχιούχοι του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας, που πήραν πτυχίο στην εξεταστική του φθινοπώρου, λόγω 

καθυστέρησης έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο, έμειναν για δυο μέρες 

εκτός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. 

Σας θυμίζω ότι το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου έχει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού 

(δασκάλους, νηπιαγωγούς, γυμναστές, μουσικούς, αγγλικών, γαλλικών), ακόμα και στα 

σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος. Κενά που θα πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να καλυφθούν». 

 

Σας στέλνω: 

 

* Ανακοίνωση της ΠΑΣΚ  Εκπαιδευτικών Π. Ε.  με θέμα: «Μετεκπαίδευση – Διδασκαλεία: 

Η αυλαία έπεσε(;) 

**  Ανακοίνωση της ΠΑΣΚ  Εκπαιδευτικών Π. Ε.  με θέμα: «ΤΤοο  ννέέοο  μμιισσθθοολλόόγγιιοο  ττωωνν  ΔΔ..ΥΥ..  ––  ΗΗ  
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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 – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά 

μου με ελληνικούς χαρακτήρες Ζαχαρίας Καψαλάκης) για άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων.  

Όσα σχολεία της Κρήτης δεν επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωσή μου, ας μου 

στείλουν σχετικό μήνυμα! 

 


