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Βασίλειος (Λάκης) Νικολάου Βασιλειάδης 

Βουλευτής Πέλλης 

Νέα Δημοκρατία 

05 Μαΐου 2022 

Προς: Το Τμήμα Αναφορών της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Θέμα: Αίτημα σύστασης οργανικών θέσεων στους ΠΕ60 για προσθήκη στους φετινούς διορισμούς 

 

Καταθέτω ως αναφορά προς την αρμόδια Υπουργό το συνημμένο έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων στους ΠΕ60 και παρακαλώ για τη 

δική σας απάντηση σύμφωνα με το Α.125 του Κανονισμού της Βουλής. 

 

 

Ο αναφέρων Βουλευτής 

 

 

 

 

Βασίλειος Βασιλειάδης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

2292

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/5/2022



Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών 

Μάιος, 2022 

«Σύσταση οργανικών θέσεων στους ΠΕ60 για προσθήκη στους φετινούς 

διορισμούς» 

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες, 

ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει την κατανομή για τους φετινούς 

διορισμούς τόσο στη Γενική, όσο και στην Ειδική αγωγή. Τις τελευταίες μέρες 

υπάρχουν διάφορες πηγές που αναφέρουν πως οι διορισμοί στη Γενική Αγωγή θα είναι 

8500.  

Τα επίσημα οργανικά κενά που μας έχουν απομείνει είναι 821 (από συνταξιοδοτήσεις) 

Φυσικά, σε αυτό τον αριθμό θα προστεθούν τόσο τα κενά που προκύπτουν από τον 

υπολογισμό των καταργήσεων/συγχωνεύσεων/αναβαθμίσεων των σχολικών 

μονάδων), όσο και τα κενά των μετατάξεων για τον τελικό αριθμό των οργανικών μας 

κενών, καθώς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων είναι ο επίσημος φορέας 

ανακοίνωσης αυτών. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να μένουν εντέχνως στην αφάνεια 

1100 οργανικά κενά, τα οποία έχουν προκύψει από την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης. 

Πέρσι στους 10500 διορισμούς εγκρίνατε 1500 θέσεις στον κλάδο μας ΠΕ60-

Νηπιαγωγών, χωρίς να προβείτε σε σύσταση καμίας οργανικής θέσης. Φέτος, στους 

8500 ακούγεται πως σκοπεύετε να εγκρίνετε από 632-750!!! Δηλαδή, ακόμα λιγότερα 

από τα επίσημα οργανικά μας κενά και φυσικά χωρίς κανένα πλάνο για σύσταση 

οργανικών θέσεων και έγκριση αυτών για τους διορισμούς!!!Αναρωτιόμαστε αν έχει 

γίνει αντιληπτή η αδικία που πρόκειται να συμβεί αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο για 

δεύτερη χρονιά μόνιμων διορισμών!!! 

Ως Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία 

χιλιάδων συναδέρφων που καλύπτουν σταθερές ανάγκες στα νηπιαγωγεία της χώρας 

και την ποιοτική αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, διεκδικούμε άμεση 

σύσταση 1100 οργανικών θέσεων πριν την ολοκλήρωση των διορισμών και 2000 

διορισμούς στη Γενική Αγωγή στους φετινούς διορισμούς!!! 

Με εκτίμηση 

Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών 

 




