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Τα σχολεία 

 

Τρίτη 29 Ιουνίου, ώρα 13:00 μ.μ.                                                                 

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης 

Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις ανάγκες                             

της Εκπαίδευσης  

Από το 2010 μέχρι σήμερα αποχώρησαν 47.560 εκπαιδευτικοί με συνταξιοδότηση και 

ταυτόχρονα ακολουθήθηκε η πολιτική της αδιοριστίας, απ’ όλες τις κυβερνήσεις, που είχε 

τραγικές συνέπειες για το Δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τους 

όρους διαβίωσης χιλιάδων συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πως θα 

συνεχίσει το πλάνο διορισμών, μετά από τις 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή, και στη 

γενική εκπαίδευση με 10.500 διορισμούς (σε δύο φάσεις, το 2021-2022 και το 2022-2023).  

Οι 10.500 διορισμοί, ακόμα κι αν γίνουν σε μία φάση φέτος το καλοκαίρι, κάτι 

που απαιτούμε, δε λύνουν το πρόβλημα. Συντηρούν και διογκώνουν το καθεστώς των 

χιλιάδων συμβασιούχων στην εκπαίδευση. Εάν προσθέσουμε στις φετινές προσλήψεις και 

τα περίπου 8.000 κενά που θα  δημιουργηθούν από τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις του φετινού 

καλοκαιριού οι ανάγκες της εκπαίδευσης φτάνουν στα 60.000 κενά.  Αντίστοιχα αυξημένος θα 

είναι ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων το καλοκαίρι του 2022.  

Παράλληλα, η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση σε οικονομικό και 

υγειονομικό επίπεδο, η εγκληματική πολιτική που οδήγησε στο πολύμηνο κλείσιμο των 

σχολείων, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους μαθητές σε γνωστικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό επίπεδο. Είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο, οι εκπαιδευτικοί να είναι 

από την πρώτη μέρα στο σχολείο, να μη χαθεί ούτε μία διδακτική ώρα, να υπάρχει επιπλέον 

προσωπικό για ενισχυτική διδασκαλία και στήριξη, να αποκτήσουν οι σύλλογοι διδασκόντων 

μία σταθερότητα προκειμένου με σχεδιασμένο, οργανωμένο τρόπο να δώσουμε όλες μας τις 

δυνάμεις για να στηρίξουμε τους μαθητές μας.  

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου οργανώνει Παράσταση διαμαρτυρίας, την Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 

13:00, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης με κεντρικό αίτημα τις 

προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Διεκδικούμε: 

 Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης, πριν 

την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.  

 Εδώ και τώρα μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Κατάργηση του νόμου 

4692/20 (Κεραμέως), που βάζει ελάχιστο όριο τους 15 μαθητές ανά τμήμα.  

 Οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως σήμερα 

εκφράζονται με τα χιλιάδες κενά. Σύσταση νέων οργανικών για όσα αντικείμενα- 

ειδικότητες δεν έχει γίνει έως τώρα.  

 Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εκείνα των μόνιμων. 

 Μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης της διαβίωσης των αναπληρωτών συναδέλφων. 

 Κατάργηση του ν. 4589/18 και κάθε άλλης διάταξης που ακυρώνει το πτυχίο και την 

προϋπηρεσία.  

 Εδώ και τώρα λύση για τους απορριφθέντες του παράβολου.  

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

Η Γενική γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 

 


