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Αρ. Πρωτ. 44 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

 

Θέμα :  Τρεις εβδομάδες χωρίς νηπιαγωγό σε νηπιαγωγείο της Αγ. Παρασκευής 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Για πολλοστή  φορά η πολιτική των μνημονίων, των περικοπών και της υποβάθμισης  τηςς 
εκπαίδευσης  κάνει φανερά τα αποτελέσματά της.   Σε Νηπιαγωγείο του Συλλόγου μας, το 
9ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής,  το κενό που δημιουργήθηκε λόγω  ξαφνικής απουσίας 
συναδέλφισσας με άδεια , παραμένει ακάλυπτο για 3η εβδομάδα.  

Το κενό προέκυψε στο ωράριο του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος. Η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης δεν έστειλε συνάδελφο να αναπληρώσει το κενό παρά διεμήνυσε να γίνει 
αλλαγή βάρδιας της συναδέλφου που υπηρετεί στο ολοήμερο προαιρετικό απογευματινό 
πρόγραμμα ώστε να καλυφθεί το πρωινό κενό αφήνοντας στον αέρα τη λειτουργία του 
απογευματινού.  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης  δεν έχει κανένα δισταγμό ως προς την αλλαγή 
της  βάρδιας όταν πρόκειται ‘’να εξυπηρετηθεί η υπηρεσία’’ . Έτσι για  να μπαλωθεί μια 
τρύπα, όπως εδώ του πρωινού προγράμματος ανοίγει  ταυτόχρονα  μια άλλη τρύπα στο 
απογευματινό πρόγραμμα, το οποίο ολοφάνερα απαξιώνεται  πλήρως  καθώς  ακυρώνεται 
η λειτουργία του ενός τμήματος.  Το πρόγραμμα  δε του δεύτερου τμήματος δεν μπορεί να 
λειτουργήσει παρά στο επίπεδο τηε φύλαξης παιδιών διαφορετικών ομάδων που 
ευκαιριακά και εναλλάξ συνενώνονται.  

Ο Σύλλογός μας καταγγέλλει  γαι άλλη μια φορά τη Διεύθυνση Β΄Αθήνας για την πιστή 
εξυπηρέτηση της πολιτικής της αδιοριστίας  και της υποβάθμισης του ρόλου και της 
λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

Παράλληλα οφείλουμε να καταγγείλουμε τον εμπαιγμό νηπιαγωγών,  γονέων και 
σωματείου από τη Διεύθυνση καθώς  από τις 7 Μαρτίου υπόσχεται την από μέρα σε μέρα 
αναπλήρωση του κενού, όταν θυμηθεί από τις επανειλλημένες  παρεμβάσεις   του 
Νηπιαγωγείου  και  του Συλλόγου για το κενό που υπάρχει ακόμα!  

Τελευταία ενημέρωση από τη Διεύθυνση Β΄Αθήνας παραπέμπει την αναπλήρωση του 
κενού μετά τις διακοπές του Πάσχα! 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 



 


