Αθήνα 14 του Οκτώβρη 2013

Προγράμματα ΟΑΕΔ για «κοινωφελή εργασία» στην
Προσχολική Αγωγή
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η προσχολική εκπαίδευση όμηρος της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο
Παιδείας όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τακτικές απαξίωσης, πληρώνει για ακόμη μια
φορά μεγάλο τίμημα. Οι μηδενικοί διορισμοί και οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών
δημιούργησαν τεράστιο αριθμό κενών στα νηπιαγωγεία.
Τα εκατοντάδες αυτά κενά, που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι τα μέσα του
Οκτώβρη, υποβαθμίζουν και οδηγούν στην αναστολή λειτουργίας δεκάδες νηπιαγωγεία,
αποκλείοντας 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 και του ευτελισμού
της ζωής των νηπιαγωγών, ένα νέο χτύπημα πάει 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 καταπολέμησης 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 πλην
αυτού δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία. Το
θέμα που "άνοιξε" είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της
εκπαίδευσης, μετά το Σύνταγμα του 1911, που γίνεται προσπάθεια καταστρατήγησης
του τρόπου πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Δεν πρόκειται όμως για ακόμη ένα μπάλωμα στη ρακένδυτη εκπαίδευση, είναι
μια ενέργεια, που επιχειρεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή εργασιακής σχέσης στο χώρο
της εκπαίδευσης, μια ενέργεια σκόπιμη και μελετημένη.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ καταγγέλλει την παράνομη αυτή ενέργεια, την
ισοπέδωση των εκπαιδευτικών, την διάλυση της εκπαίδευσης!!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ καταγγέλλει την πολιτική των αντιφάσεων, της
προχειρότητας, της αναξιοκρατίας της μετατροπής της εκπαίδευσης σε εποχικό εμπορικό
προϊόν!!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ:
• 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.
Ολόκληρος ο κλάδος, με τους αγώνες του, σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει την
καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και τη διάλυση της
Δημόσιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα θα αξιοποιήσει όλα τα νομικά μέσα, έτσι ώστε να
γίνει σαφές και στα στελέχη εκπαίδευσης ( Περ. Δ/ντές, Δ/ντές Εκπαίδευσης ) πως τυχόν
αποδοχή τέτοιων προσλήψεων είναι παράνομη και αντισυνταγματική με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

Θα είμαστε μπροστά στον αγώνα ενάντια στη διάλυση του Δημόσιου σχολείου !!
Θα είμαστε μπροστά στην διεκδίκηση μιας αναβαθμισμένης προσχολικής
εκπαίδευσης !!

Από τη Γραμματεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

