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Ζαχαρίας Καψαλάκης                            Μεσαρά  5 Μαΐου 2011 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Ηρακλείου  

Τηλ.6948400112                                   
ΦΑΞ: 2892052203       

Email:  zkapsala@otenet.gr 

1ο1ο1ο1οοοοο Ενηµερωτικό  Ενηµερωτικό  Ενηµερωτικό  Ενηµερωτικό ΜαΐουΜαΐουΜαΐουΜαΐου  2  2  2  2011011011011    
(Ενηµερωτικό (Ενηµερωτικό (Ενηµερωτικό (Ενηµερωτικό 11112222οοοο     έτους 2011) έτους 2011) έτους 2011) έτους 2011)    

Αγαπητοί ΣυνάδελφοιΑγαπητοί ΣυνάδελφοιΑγαπητοί ΣυνάδελφοιΑγαπητοί Συνάδελφοι    
ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα    1ο:1ο:1ο:1ο:    Ώρα να κάνουµε ταµείο για τις συγχωνεύσεις Ώρα να κάνουµε ταµείο για τις συγχωνεύσεις Ώρα να κάνουµε ταµείο για τις συγχωνεύσεις Ώρα να κάνουµε ταµείο για τις συγχωνεύσεις –––– καταργήσεις! καταργήσεις! καταργήσεις! καταργήσεις!    

Κερδίσαµε οργανικές  θέσεις εργασίας στο Ηράκλειο… 
- Χάθηκαν 39 οργανικές θέσεις, δασκάλων από τις οποίες µόνο οι 15 ήταν ενεργές, Χάθηκαν 39 οργανικές θέσεις, δασκάλων από τις οποίες µόνο οι 15 ήταν ενεργές, Χάθηκαν 39 οργανικές θέσεις, δασκάλων από τις οποίες µόνο οι 15 ήταν ενεργές, Χάθηκαν 39 οργανικές θέσεις, δασκάλων από τις οποίες µόνο οι 15 ήταν ενεργές, 

ενώ κεενώ κεενώ κεενώ κερδήθηκαν 38 νέες θέσεις στα ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού.ρδήθηκαν 38 νέες θέσεις στα ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού.ρδήθηκαν 38 νέες θέσεις στα ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού.ρδήθηκαν 38 νέες θέσεις στα ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού.    
- Χάθηκαν 10 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών από τις οποίες µόνο 1 ήταν ενεργή, ενώ Χάθηκαν 10 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών από τις οποίες µόνο 1 ήταν ενεργή, ενώ Χάθηκαν 10 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών από τις οποίες µόνο 1 ήταν ενεργή, ενώ Χάθηκαν 10 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών από τις οποίες µόνο 1 ήταν ενεργή, ενώ 

κερδήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας.κερδήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας.κερδήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας.κερδήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας.    
Αφού, πέρασε το τσουνάμι των συνενώσεων – καταργήσεων 

σχολικών μονάδων από το Ηράκλειο και κάθισε η σκόνη για το 

συγκεκριμένο θέμα, μπορούμε πλέον να κάνουμε λογιστική 

αποτίμηση του αποτελέσματος.  Και λέω μόνο λογιστική, 

καθώς τη διοικητική και παιδαγωγική πλευρά του θέματος, 

πιστεύω ότι την έχω αναδείξει σε παλιότερα ενημερωτικά. 

Κάνοντας μια αποτίμηση της κατάστασης που 

διαμορφώθηκε, θέλω να σημειώσω ότι ο τελικός απολογισμός 

για το Ηράκλειο είναι θετικός, καθώς δε χάθηκαν θέσεις 

εργασίας, αλλά αντίθετα κερδήθηκαν, αν σκεφτούμε ότι κάποια σχολεία που καταργήθηκαν 

ήταν κλειστά από χρόνια. 

Συνοπτικά σας αναφέρω ότι: 

- Χάθηκαν 39 οργανικές θέσεις, δασκάλων από τις οποίες μόνο οι 15 ήταν ενεργές, 

ενώ κερδήθηκαν 38 νέες θέσεις στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού (ιδρύσεις και 

προαγωγές σχολείων) 

- Χάθηκαν 10 οργανικές θέσεις νηπιαγωγών από τις οποίες μόνο 1 ήταν ενεργή, ενώ 

κερδήθηκαν 3 νέες θέσεις εργασίας (ιδρύσεις νηπιαγωγείων). 

Βέβαια δεν έγινε η ανάλογη εργασία από πλευράς Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης για να 

καθοριστούν νέες θέσεις εργασίας για συναδέλφους αγγλικής και γυμναστές (ετοιμάζω νέο 

ενημερωτικό για το θέμα των κενών, όπου και θίγω το θέμα αυτό). 

Οι ενστάσεις για τον τρόπο που έγιναν οι αναγκαστικές συγχωνεύσεις – καταργήσεις 

σχολείων και που έχω αναλύσει σε προηγούμενα ενημερωτικά, συνεχίζουν να ισχύουν. 

    
ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα  2  2  2  2ο: ο: ο: ο: Μεταθέσεων το ανάγνωσµα…Μεταθέσεων το ανάγνωσµα…Μεταθέσεων το ανάγνωσµα…Μεταθέσεων το ανάγνωσµα…    

Κερδισμένο σε αριθμό το Ηράκλειο από τις φετινές μεταθέσεις 
Ελάχιστες όµως οι µετακινήσεις εκπαιδευτικών πανελλαδικά!Ελάχιστες όµως οι µετακινήσεις εκπαιδευτικών πανελλαδικά!Ελάχιστες όµως οι µετακινήσεις εκπαιδευτικών πανελλαδικά!Ελάχιστες όµως οι µετακινήσεις εκπαιδευτικών πανελλαδικά!    

Μπορεί φέτος το Ηράκλειο να μην ανήκει στη σφαίρα των 

χαμένων νομών από πλευράς μεταθέσεων, όμως πανελλαδικά 

ζούμε τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων (πολλών) χρόνων, 

καθώς ικανοποιήθηκε μόλις το 10% περίπου των αιτήσεων των 

συναδέλφων δασκάλων…Ικανοποιήθηκε επίσης  το 37,5% των 
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νηπιαγωγών, το 4% περίπου των συναδέλφων αγγλικής, το 1% των γυμναστών, το 5% των 

μουσικών και το 15,5% του συνόλου των μεταθέσεων.  Το ποσοστό ικανοποίησης των 

αιτήσεων μετάθεσης το 2011 είναι το  χαμηλότερο των τελευταίων ετών-  (2004 – 41,52%, 2005 

– 43,78%, 2006 – 39,63%, 2007 – 50,4%, 2008 – 51,35%, 2009 – 48,1%, 2010 – 34,73%). 

Συγκεκριμένα το 2011 από τις 10.005 αιτήσεις μετάθεσης ικανοποιήθηκαν 1.736, ποσοστό 

17,35%.  Να σημειώσουμε ότι δεν είχαν δικαίωμα μετάθεσης οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι που 

τελούν υπό ομηρία για 3/τία!  Γιατί αυτοί οι μικροί αριθμοί φέτος; Γιατί οι μεταθέσεις 

πραγματοποιήθηκαν με βάση τα οργανικά κενά και όχι με βάση την εκτίμηση των κενών που 

έγινε από τα ΠΥΣΠΕ και τις Περιφέρειες. Ας δούμε αναλυτικά στοιχεία για το πόσοι έρχονται 

και πόσοι φεύγουν σε επίπεδο Κρήτης. 

 
ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα  3ο: Γεµάτη κενά η Κρήτη…  3ο: Γεµάτη κενά η Κρήτη…  3ο: Γεµάτη κενά η Κρήτη…  3ο: Γεµάτη κενά η Κρήτη…    

Πάνω από 1100 τα λειτουργικά κενά στην α/θμια 
Το Σεπτέµβριο θα χρειαστούµε ακόµα: 600 δασκάλους, 220 νηπιαγωγούς, 110 Το Σεπτέµβριο θα χρειαστούµε ακόµα: 600 δασκάλους, 220 νηπιαγωγούς, 110 Το Σεπτέµβριο θα χρειαστούµε ακόµα: 600 δασκάλους, 220 νηπιαγωγούς, 110 Το Σεπτέµβριο θα χρειαστούµε ακόµα: 600 δασκάλους, 220 νηπιαγωγούς, 110 
αγγλικής, 150 γυµναστές, 80 µουσικούς και αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ειδική αγγλικής, 150 γυµναστές, 80 µουσικούς και αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ειδική αγγλικής, 150 γυµναστές, 80 µουσικούς και αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ειδική αγγλικής, 150 γυµναστές, 80 µουσικούς και αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ειδική 
αγωγή…αγωγή…αγωγή…αγωγή…    

    
 Αυξάνονται και πληθύνονται τα κενά στην Κρήτη και ο 

Σεπτέμβρης προμηνύεται δύσκολος… Πάνω από 1100 

υπολογίζονται τα κενά στην α/θμια στο νησί μας, σύμφωνα με 

την καταγραφή των κενών που έκαναν τα ΠΥΣΠΕ της Κρήτης. 

Συγκεκριμένα τα νέα σχολική χρονιά θα χρειαστούμε επιπλέον: 

* 600 δασκάλους,  

* 220 νηπιαγωγούς,  

* 110 αγγλικής,  

* 150 γυμναστές,  

* 80 μουσικούς  

* και αρκετούς εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή… 

 Αναλυτικά τα στοιχεία, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των τοπικών ΠΥΣΠΕ και ανά 

κλάδο εκπαιδευτικών: 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΕΥΓΟΥΝ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟ

Ι 
ΝΗΠΙΑΓ

ΩΓΟΙ 
ΑΓΓΛΙ

ΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙ

Ο 
6 36 2 1 - 

ΧΑΝΙΑ 12 6 1 - 1 
ΡΕΘΥΜΝ

Ο 
9 12 1 - - 

ΛΑΣΙΘΙ 4 26 1 - - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΝΗΠΙΑΓ

ΩΓΟΙ 
ΑΓΓΛΙ

ΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 10 2 - 1 

ΧΑΝΙΑ - 3 - 1 - 

ΡΕΘΥΜΝΟ - - 2 - - 

ΛΑΣΙΘΙ - - - - - 
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

Περιοχές 

μετάθεσης  

Οργανικά 

ανήκοντες  

Οργανικές 

θέσεις  

Κενές οργ. Θέσεις(-) 

Υπεραριθμίες (+) 

Εκτίμηση 

ΠΥΣΠΕ για τα 

λειτουργικά κενά  

Ηράκλειο  1483  1538  -55  -320  

Χανιά  821  802  +19  -180  

Ρέθυμνο  493  473  +20  -40  

Λασίθι  428  372  +56  15  

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

Περιοχές 

μετάθεσης  

Οργανικά 

ανήκοντες  

Οργανικές 

θέσεις  

Κενές οργ. Θέσεις(-) 

Υπεραριθμίες (+) 

Εκτίμηση 

ΠΥΣΠΕ για τα 

λειτουργικά κενά  

Ηράκλειο  443  467  -24  -150  

Χανιά  324  318  +6  -35  

Ρέθυμνο  174  155  +19  -20  

Λασίθι  183  152  +31  10  

 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

Περιοχές 

μετάθεσης  

Οργανικά 

ανήκοντες  

Οργανικές 

θέσεις  

Κενές οργ. Θέσεις(-) 

Υπεραριθμίες (+) 

Εκτίμηση 

ΠΥΣΠΕ για τα 

λειτουργικά κενά  

Ηράκλειο  87  97  -10  -50  

Χανιά  56  60  -4  -40  

Ρέθυμνο  24  29  -5  -8  

Λασίθι  23  25  -2  -4  

 
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 

Περιοχές 

μετάθεσης  

Οργανικά 

ανήκοντες  

Οργανικές 

θέσεις  

Κενές οργ. Θέσεις(-) 

Υπεραριθμίες (+) 

Εκτίμηση 

ΠΥΣΠΕ για τα 

λειτουργικά κενά  

Ηράκλειο  109  110  -1  -100  

Χανιά  76  59  +17  -38  

Ρέθυμνο  40  39  +1  -5  

Λασίθι  35  36  -1  -2  

 
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

Περιοχές 

μετάθεσης  

Οργανικά 

ανήκοντες  

Οργανικές 

θέσεις  

Κενές οργ. Θέσεις(-) 

Υπεραριθμίες (+) 

Εκτίμηση 

ΠΥΣΠΕ για τα 

λειτουργικά κενά  

Ηράκλειο  20  22  -2  -50  

Χανιά  11  12  -1  -28  

Ρέθυμνο  6  7  -1  -2  

Λασίθι  8  8  0  -1  

Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου για το θέμα των κενών διαφώνησα για τη 

βιασύνη του Υπουργείου στην καταγραφή των κενών και κατέθεσα σχετική δήλωση την οποία 

και σας επισυνάπτω, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας καταγραφής των κενών, 

της δημιουργίας νέων θέσεων με τη στήριξη τόσο των νέων σχολείων που προήλθαν από τις 

συνενώσεις, όσο και των λίγων εναπομεινάντων ολιγοθεσίων σχολείων της επαρχίας. 
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ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα        4444ο: ο: ο: ο: Συνεδριάζει την Τρίτη το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου…Συνεδριάζει την Τρίτη το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου…Συνεδριάζει την Τρίτη το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου…Συνεδριάζει την Τρίτη το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου…    

Ξεκινά η μάχη των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ 
Πολλές οι αιτήσεις των µεταθέσεωνΠολλές οι αιτήσεις των µεταθέσεωνΠολλές οι αιτήσεις των µεταθέσεωνΠολλές οι αιτήσεις των µεταθέσεων και φέτος και φέτος και φέτος και φέτος…………    

    
Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου για 

μια πρώτη εκτίμηση των κενών των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ. 

Συγκεκριμένα έχουμε κληθεί να συζητήσουμε τα παρακάτω 

θέματα:  

* ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 

* ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 

* ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 Φέτος κατατέθηκαν:  

* 357 αιτήσεις δασκάλων,  

* 110 νηπιαγωγών, 

* 22 αγγλικής,  

* 24 γυμναστών,  

* 1 ΣΜΕΑ νηπιαγωγών  

* και 11 ΣΜΕΑ δασκάλων.  

Οι νεοδιόριστοι πιθανόν να τοποθετηθούν μαζί με τους αποσπασμένους (Αύγουστο). 

Δεν θα πάρουν ούτε και φέτος οργανική θέση… 

 

Συνταξιούχος πλέον… ο Γιώργος ΜυλωνάκηςΣυνταξιούχος πλέον… ο Γιώργος ΜυλωνάκηςΣυνταξιούχος πλέον… ο Γιώργος ΜυλωνάκηςΣυνταξιούχος πλέον… ο Γιώργος Μυλωνάκης    
    

Με το Γιώργο το Μυλωνάκη συνεργαστήκαμε ως αιρετοί τα 3 από τα 4 χρόνια 

παρουσίας μου στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης. Αν και προερχόμαστε από διαφορετικές 

παρατάξεις, αν και είχαμε διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο, αυτό δε μας 

εμπόδισε να συνεργαστούμε με αξιοπρέπεια για τα προβλήματα του κλάδου. 

Είχαμε μια ειλικρινή συνεργασία και τα προβλήματα του κλάδου μπήκαν πάνω 

απ’  όλα. Δώσαμε από κοινού μάχες στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης με τρεις διαφορετικούς 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και πιστεύω ότι καταφέραμε να 

αφήσουμε το δικό μας στίγμα στο συγκεκριμένο υπηρεσιακό συμβούλιο.  

Του εύχομαι να έχει υγεία και να χαρεί από δω και πέρα τη σύνταξή του και τη ζωή 

του…. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς            Με συναδελφικούς χαιρετισµούς            Με συναδελφικούς χαιρετισµούς            Με συναδελφικούς χαιρετισµούς                 

 Ζαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας ΚαψαλάκηςΖαχαρίας Καψαλάκης    
Αιρετός ΠΥΣΠΕ ΗρακλείουΑιρετός ΠΥΣΠΕ ΗρακλείουΑιρετός ΠΥΣΠΕ ΗρακλείουΑιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου    

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.  

 
 


