
ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ 
ΑΘΗΝΑΣ Η ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
11ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΑΓΊΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παντελή Βαϊνά

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

Για μια ακόμη φορά φέτος η Δ/νση Π.Ε Γ΄Αθήνας προχωρά σε αυθαίρετες αντιπαιδαγωγικές 
αλχημείες για να διαχειριστεί την πολιτική της υποχρηματοδότησης που έχει σαν συνέπεια να μην 
προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και να υπάρχουν δεκάδες κενά ακόμη και τώρα.

Τελευταίο θύμα αυτής της πολιτικής το 11ου Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας. Στο συγκεκριμένο 
νηπιαγωγείο λειτουργούν δύο τμήματα, ένα κλασσικό και ένα ολοήμερο, με τρεις νηπιαγωγούς. Εδώ και 
λίγες ημέρες απουσιάζει με άδεια η μία νηπιαγωγός του ολοήμερου τμήματος, αντί λοιπόν να φροντίσει 
η Δ/νση για την αναπλήρωσή της ώστε να λειτουργήσει κανονικά το νηπιαγωγείο, έδωσε 
προφορική εντολή να γίνει αναστολή φοίτησης για τα προνήπια, να λειτουργήσει δηλαδή μόνο ένα 
τμήμα με τα νήπια του κλασσικού και του ολοήμερου μαζί και όταν μετά τις 12 το μεσημέρι 
αποχωρούν τα νήπια του κλασσικού να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο τα προνήπια που έχουν 
ανάγκη.

Απ΄ όλα αυτά προκύπτουν μερικά σοβαρά ερωτήματα για τη διοίκηση της Δ/νσης Π.Ε Γ΄Αθήνας:
• Από ποιο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται το μοντέλο λειτουργίας που ζητάει να εφαρμοστεί;
• Με βάση ποιο νόμο κάνει αναστολή φοίτησης για τα προνήπια; (η μη υποχρεωτικότητα για 

τα προνήπια αφορά τους γονείς κι όχι την ευθύνη της πολιτείας απέναντί τους)
• Από πού προκύπτει ότι η φύλαξη των παιδιών είναι σημαντικότερη από τη φοίτηση τους και 

την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία;
• Γιατί αφού παίρνει μια τέτοια απόφαση δε δίνει γραπτή εντολή στις νηπιαγωγούς;
Καλούμε τη διοίκηση της Δ/νσης Π.Ε Γ΄Αθήνας να αναπληρώσει τώρα τη νηπιαγωγό ώστε να 

λειτουργήσει ομαλά το νηπιαγωγείο. Μέχρι να γίνει αυτό το μόνο που μπορεί να γίνει, και που επίσης 
θεωρούμε απαράδεκτο, είναι η αναστολή λειτουργίας του απογευματινού ωραρίου στο ολοήμερο. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών της και να το κάνει με γραπτή 
εντολή γιατί αλλιώς εκτός των άλλων μεταβιβάζει την ευθύνη στις νηπιαγωγούς (ποιος έχει την ευθύνη 
αν συμβεί κάτι σε προνήπιο κατά την προσέλευση του στο νηπιαγωγείο στις 12 το μεσημέρι;)

Αν όλα αυτά έγιναν και γίνονται φέτος φανταστείτε τι θα γίνει τη νέα χρονιά.
Πρέπει τώρα εκπαιδευτικοί και γονείς να συγκρουστούν με την πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ που 

διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση και να την ανατρέψουν

                                                                          ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της 
                                                                                                        ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) 
τηλ. 6976556513. http://vainasp.wordpress.com/   
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