
 
 
 
 

Ηράκλειο, Τρίτη 24-09-2013 
                                                                                          αρ. πρωτ. :166071 
 

Προς  
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο 
Υπουργό Παιδείας &  
Θρησκευµάτων 

  
              Κοιν/ση 

1) Βουλευτές Ν. Ηρακλείου 
2) ∆ιεύθυνση Α΄/βάθµιας  

Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου 
3) ∆ιεύθυνση Β΄/βάθµιας  

Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου 
4) Σύλλογο Εκπαιδευτικών 

Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης 
"∆.Θεοτοκόπουλος" 

5) Σύλλογο Εκπαιδευτικών 
Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης 
"Ν.Καζαντζάκης"   

6) Σύλλογο Εκπαιδευτικών 
Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης 
"Φαιστός" 

7) Σύλλογο ∆ασκάλων και 
Νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου 

8) Ένωση Γονέων και 
Κηδεµόνων Ν. Ηρακλείου 
 

 

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

Έχουν περάσει ήδη δεκαπέντε  ηµέρες από την έναρξη του Σχολικού Έτους και η 
κατάσταση τόσο στο ∆ήµο, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σε 
σχέση µε  τα κενά των ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών  είναι τόσο δύσκολη που καθιστά 
τη λειτουργία των σχολείων εντελώς προβληµατική. 

Οι δικαιολογηµένες πιέσεις, η δυσφορία και τα παράπονα των Γονέων και των 
µαθητών είναι τόσο πολλά που ξεπερνούν τις δυνατότητες της ∆ιεύθυνσης 
Π/Βάθµιας Ν.Ηρακλείου, η οποία  παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, είναι 
αδύνατον να ανταποκριθεί, µε σχετική έστω επάρκεια στο πρόβληµα αφού, δεν έχει 
άλλους εκπαιδευτικούς να διαθέσει στα σχολεία. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
 ΕΠΕΙΓΟΝ 



Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου η σηµερινή κατάσταση σε ότι αφορά 
στα κενά ∆ασκάλων – Νηπιαγωγών έχει ως εξής :  

Στα Νηπιαγωγεία υπάρχουν 35 περίπου κενά Νηπιαγωγών, στα ∆ηµοτικά 
Σχολεία υπάρχουν 25 κενά στο Πρωινό Πρόγραµµα και, 25 κενά σε Κλασικά 
Ολοήµερα Τµήµατα. Επίσης τα 38 Σχολεία Αναµορφωµένου Προγράµµατος, 
λειτουργούν χωρίς ∆άσκαλο για το Ολοήµερο. 

Τα παραπάνω  κενά δηµιουργούν πληθώρα προβληµάτων που έχουν ως 
αποτέλεσµα: 

� Την αναστολή λειτουργίας Ολοήµερων Τµηµάτων σε Νηπιαγωγεία, τα οποία 
λειτουργούν ως κλασικά. 

� Τη µείωση Ολοήµερων Τµηµάτων σε Νηπιαγωγεία. 
� Την αναγκαστική συνένωση τµηµάτων και δηµιουργία νέων µε αριθµό 

µαθητών που υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 25. 
� Τον υποβιβασµό 6/θέσιων σχολείων σε 5/θ, 3/θ σε 2/θ , 2/θ σε 1/θ. 
� Την αναστολή λειτουργίας Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων τόσο στην πόλη 

όσο και στην ύπαιθρο. 
� Την επί της ουσίας αναστολή λειτουργίας των Μονοθέσιων, αφού ακόµα δεν 

έχει τοποθετηθεί ούτε ο µοναδικός δάσκαλος (∆ηµοτικά Σχολεία 
Καρκαδιώτισας, Καβροχωρίου και  Παναγιάς).  
 Τα τελευταία αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί ενώ λάβατε -και    

ορθώς - την απόφαση  να τα διατηρήσετε ανοιχτά (στο ∆ήµο µας σας υπενθυµίζω το 
∆ηµοτικό Σχολείο Καρκαδιώτισσας), η απόφαση αυτή δεν συνοδεύτηκε και µε την 
αντίστοιχη πίστωση για την τοποθέτηση δασκάλου.  

 
Κύριε Υπουργέ,  
Είναι αδιανόητο, το έτος 2013, να υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν 

ξεκινήσει ακόµα (23 Σεπτεµβρίου), τα µαθήµατά τους ή ακόµα να υπάρχουν τµήµατα 
µε πάνω από 50 παιδιά µ’ ένα µόνο δάσκαλο.  

 Το πρόβληµα είναι τόσο έντονο, που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τοπικούς 
φορείς, γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς που καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
µπορέσουν να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά. Πλέον αυτού το συγκεκριµένο 
πρόβληµα και η δύσκολη οικονοµική συγκυρία δηµιουργούν ένα εκρηκτικό µείγµα 
που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση. 

Άλλωστε αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας η διασφάλιση της 
εκπαίδευσης των παιδιών σε όλες τις βαθµίδες, σε όλα τα σχολεία και σε όλη την 
επικράτεια. 

 Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, που εκ του ρόλου της,  βρίσκεται σε άµεση επαφή 
µε τον πολίτη, βιώνουµε καθηµερινά το µέγεθος του προβλήµατος σε όλο του το 
βάθος,  γι΄αυτό και ζητούµε να δώσετε λύση προχωρώντας άµεσα στην υπογραφή 
των απαραίτητων πιστώσεων για να προσληφθούν κατ’ ελάχιστο 80 ∆άσκαλοι και 
35 Νηπιαγωγοί, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της Περιφερειακής  Ενότητας 
Ηρακλείου.   



Με εκτίμηση 

Γιάννης Κουράκης 

Δήμαρχος Ηρακλείου 

 


