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Προς: Δρ Κυπριανό Λούη, Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 
Θέμα: Θέσεις Μόνιμου Διορισμού Καθηγητών Αγγλικών στη Μέση Εκπαίδευση 
 
Αγαπητέ κ Λούη,   

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης που διανύουμε και στις πολυπολιτισμικές 
και πολύγλωσσες κοινωνίες που ζούμε, η πολύ καλή γνώση της διεθνούς γλώσσας των 
Αγγλικών αποτελεί απαραίτητη ικανότητα για όλους μας. Με την αναγνώριση της 
σημασίας των Αγγλικών εκ μέρους των μαθητών μας στο δημόσιο σχολείο και τη 
συμπερίληψη του μαθήματος ως εξεταζόμενου σε περισσότερα Πλαίσια Πρόσβασης για 
τα ΑΑΕΙ, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να επιλέγεται το μάθημα από περισσότερους 
μαθητές και ως εκ τούτου να αυξάνονται και οι ανάγκες για διορισμό περισσότερων 
καθηγητών Αγγλικών.  
 

Διαπιστώσαμε όμως ότι παρόλο που οι ανάγκες για διορισμούς καθηγητών Αγγλικών 
αυξάνονται, το ΥΠΠΑΝ αρκείται στο να διορίζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό καθηγητών με 
καθεστώς σύμβασης, και ένα πολύ μικρό αριθμό με καθεστώς μόνιμου διορισμού. Η 
τακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι μας από τον πίνακα διορισίμων 
να διορίζονται για δύο χρόνια με σύμβαση και μετά να αναγκάζονται να παρακαθίσουν 
ξανά τις Εξετάσεις Διορισίμων για να εξασφαλίσουν εκ νέου θέση εργασίας στο δημόσιο 
σχολείο. Η αβεβαιότητα του διορισμού και της εξασφάλισης εργασίας, καθώς και η 
δοκιμασία των επαναλαμβανόμενων δύσκολων Εξετάσεων Διορισίμων, ανά διετία, 
προκαλούν τεράστιο άγχος και αγωνία στους συγκεκριμένους συναδέλφους και στις 
οικογένειες τους.   
 

Το ίδιο άγχος και αγωνία  διακατέχει και τους συναδέλφους του καταλόγου των 
διοριστέων που για χρόνια ήταν στον κατάλογο διορισμού, και αυτό να συνεχίζεται αφού 
ως συμβασιούχοι αναμένουν για χρόνια τη μονιμοποίησή τους. Να προσθέσουμε ότι 
σχεδόν όλοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας έχουν εγκαταλείψει τις προηγούμενες τους 
εργασίες για να φέρουν εις πέρας με επιτυχία την προϋπηρεσιακή τους κατάρτιση και τις 
τελικές εξετάσεις, για να μπορέσουν στην συνέχεια να υπηρετήσουν στο δημόσιο 
σχολείο. 
 
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως άρετε αυτή την αδικία με τους μόνιμους 
διορισμούς που προσφέρετε στον κλάδο των Αγγλικών, που είναι δυσανάλογα λιγότεροι 
σε σχέση με τις ανάγκες των κενών θέσεων που προκύπτουν κάθε χρόνο, λαμβανομένων 
υπόψιν και του μεγάλου αριθμού πρόωρων και κανονικών αφυπηρετήσεων που 
προκύπτουν στον κλάδο μας. Τέλος αναμένουμε, γενικότερα, δικαιότερη κατανομή 
θέσεων προαγωγής ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς κλάδους στη Μέση Εκπαίδευση στο 
μέλλον, ανάλογα και με τον αριθμό του συνόλου των εκπαιδευτικών του κάθε κλάδου. 
 
 
 



 
 

 
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας στο σοβαρό αυτό ζήτημα. 
 

 

  Με εκτίμηση, 

 Η πρόεδρος                                                                     Η γραμματέας 
 
 

                                                                                   
 
 

Λευκή Ζάκου Κιρκιλλή                            Ελένη Χαλλούμα Κακουλλή 
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