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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι μηδενικοί διορισμοί και οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών 

δημιούργησαν τεράστιο αριθμό κενών στα νηπιαγωγεία. Τα εκατοντάδες αυτά 

κενά οδηγούν στην αναστολή λειτουργίας δεκάδες νηπιαγωγεία, αποκλείουν 

χιλιάδες προνήπια από το δημόσιο σχολείο ενώ ταυτόχρονα, ολοήμερα τμήματα 

δεν λειτουργούν οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες και όλα αυτά 

εξαιτίας της μη πρόσληψης του απαραίτητου αριθμού Νηπιαγωγών, 

προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της υποβάθμισης της εκπαίδευσης, ένα νέο 

χτύπημα έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στις εργασιακές σχέσεις στο 

Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Το Υπουργείο επιχειρεί να εφαρμόσει μια νέα φόρμουλα 

για την κάλυψη των κενών, «αξιοποιώντας» χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

ΕΣΠΑ, για την καταπολέμηση της ανεργίας σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των 

οποίων και οι νηπιαγωγοί. Προκηρύσσει την πρόσληψη, μέσω Ο.Α.Ε.Δ., 600 

νηπιαγωγών, με σύμβαση 6 ή 7 μηνών και μισθό από 427 έως 490 ευρώ, που 

αποδίδεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και δεν προσμετρείται ως 

συντάξιμος χρόνος. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει πάρα πολύ καλά 

πως η  πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία από άλλο φορέα, 

πλην του Υπουργείου Παιδείας, είναι παράνομη και αντισυνταγματική. 

Κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών στα 

Δημόσια Σχολεία. 

Είναι μια ενέργεια, που επιχειρεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή εργασιακής 

σχέσης στο χώρο της εκπαίδευσης, μια ενέργεια σκόπιμη και μελετημένη. 

Καταγγέλλουμε την παράνομη αυτή ενέργεια και απαιτούμε: 

•Την κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών 

νηπιαγωγών, μέσω του Υπουργείου Παιδείας. 

•Την άμεση κατάργηση αυτών των προγραμμάτων και τη μεταφορά των 

σχετικών πιστώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. 

Για το Δ.Σ 
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