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Αλαθνίλσζε 
 

Σν δηδαθηηθφ σξάξην ησλ λεπηαγσγψλ θαζνξίζηεθε κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε λεπηαγσγεία». χκθσλα κε απηή, νη 

λεπηαγσγνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 1/ζέζηα, 2/ζέζηα θαη 3/ζέζηα λεπηαγσγεία , δειαδή ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ Νεπηαγσγείσλ ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο 

ηνπο, έρνπλ δηδαθηηθφ σξάξην είθνζη πέληε (25) ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Η ελ ιφγσ ππνπξγηθή απφθαζε πξνζπεξλάεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη λεπηαγσγνί 

ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, παξαβιέπεη  δειαδή ηελ νπζία φηη ζην Νεπηαγσγείν θνηηνχλ παηδηά πνιχ 

κηθξήο ειηθίαο πνπ, πέξαλ ησλ θαζνξηζκέλσλ δηδαθηηθψλ σξψλ, έρνπλ αλάγθε απφ ζπλερή 

επηηήξεζε θαη παξέκβαζε, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη απηέο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Πφζν κάιινλ, 

φηαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο γλσκάηεπζε ή θαη αλ ππάξρεη ρσξίο ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο. 

Λφγσ ησλ μερσξηζηψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην Νεπηαγσγείν, νη Νεπηαγσγνί είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο (θαζεκεξηλή εθεκεξία), ηεο 

πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ. 

Επηπξφζζεηα, ελψ δηαηππψλεηαη φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα Νεπηαγσγεία δηακνξθψλεηαη «θαη’ αλαινγία κε θείλν ησλ 

δαζθάισλ», δελ αλαγλσξίδεηαη θακία κείσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. 

Η κείσζε σξαξίνπ ζχκθσλα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο πνπ δίλεηαη ζε 4/ζέζηα θαη άλσ 

λεπηαγσγεία είλαη εκπαηγκφο, θαζψο ην ίδην ην Τπνπξγείν γλσξίδεη φηη ηα λεπηαγσγεία απηά είλαη 

ειάρηζηα, ελψ παξάιιεια δελ έρεη γίλεη θακία πξφβιεςε αθφκα θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ σξψλ 

απηψλ απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Παξάιιεια, απνηειεί νθζαικνθαλή άληζε κεηαρείξηζε 

κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πνπ πξνζθέξνπλ ίζε εξγαζία, δεκηνπξγψληαο, έηζη, 

λεπηαγσγνχο δχν ηαρπηήησλ. 

Ωζηφζν, νη «αζηεξίζθνη» θαη νη «εμαηξέζεηο» ζπλερίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κείσζεο ηνπ 

σξαξίνπ ησλ Πξντζηακέλσλ. Έηζη νη Πξντζηακέλεο/νη, κπνξεί λα έρνπλ 5 ψξεο δηνηθεηηθφ έξγν, 

φκσο, αλ δελ δεκηνπξγεζεί νινήκεξν ηκήκα θαη πξφσξε ππνδνρή δελ ππάξρεη κείσζε δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ. Αο κελ μερλάκε φηη κε ηελ «ακέξηζηε θξνληίδα» ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ 

θαηαξγήζεθε ε ππνρξεσηηθφηεηα ζην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ (πξναηξεηηθφ 

πξφγξακκα) θαη ππνβαζκίζηεθε ν αληηζηαζκηζηηθφο θαη παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ. Σν ίδην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο δηαηεξεί θαη πξνσζεί θαη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔ. 

Η πξνζρνιηθή αγσγή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ θαη ηεο αλάπηπμεο. Δίθαηα, ινηπφλ, ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο επελδχζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα θξάηνο. 
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Απαιτούμε: 

 

 Να εμαιεηθζεί άκεζα ε αδηθία εηο βάξνο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ λεπηαγσγψλ. 

 Μείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγψλ αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο, 

φπσο γίλεηαη ζε φιε ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. 

 Πξνζκέηξεζε ησλ επηπιένλ δηδαθηηθψλ σξψλ σο ππεξσξίεο. 

 Δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο, φπνπ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο.  

 Να επηιπζεί άκεζα ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο λα παξέρνληαη θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, 

γνληθέο, εηδηθέο θιπ. άδεηεο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ. 

 Άκεζε εθαξκνγή ηεο Δίρξνλεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο κε ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε κφληκν εηδηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

(ηξαπεδνθφκνη, θαζαξίζηξηεο). 

 Έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο πξνο 15 καζεηέο ζηελ ηάμε γηα ην λεπηαγσγείν. 

 Μαδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο λεπηαγσγψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. 

 Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαζθάιηζε ηνπ δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ 

 

 

       Γηα ην Δ.. 
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Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

 


