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Αλαθνίλσζε 
 

ηηο 15 Θαλνπαξίνπ 2021 δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 83/2021 ε ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ώξαο απνρώξεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ Νεπηαγσγείσλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγώλ, κηα αθόκα αύμεζε, θαηά κία ώξα ηελ εβδνκάδα, κεηά ηελ 

αύμεζε ηνπ 2016 κε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ! 
 

Η ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο θαη κε 

ηε δηεπθόιπλζε εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζπγρξσηηζκνύ. 
 

Σα απνηειέζκαηα απηή ηεο ξύζκηζεο είλαη αθξηβώο ηα αληίζεηα από ηα επηδησθόκελα! Απμάλεηαη ν 

ζπγρξσηηζκόο -εηδηθά ζηα ζπζηεγαδόκελα ζρνιεία-, δπζθνιεύνληαη νη γνλείο κε παηδηά πνπ θνηηνύλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη αλαηξέπεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ πιιόγσλ Δηδαζθόλησλ! 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. "ν Μαθξπγηάλλεο" θαιεί ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε λέα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγείσλ, ζηα Πποπύλαια, ηελ 

Πέκπηε 28 Ιανοςαπίος και ώπα 13:00. 
 

Σο Δ.. ηηρ Δ.Ο.Ε. για ηη ζςμμεηοσή ηων εκπαιδεςηικών έσει κηπύξει 3ωπη διεςκολςνηική 

ζηάζη επγαζίαρ ηιρ 3 ηελεςηαίερ ώπερ ηος ππωινού και ηιρ 3 ώπερ ηος ολοήμεπος ππογπάμμαηορ. 
 

Διεκδικούμε: 

 

 Μείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγώλ, αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο 

 Πξνζκέηξεζε ησλ επηπιένλ δηδαθηηθώλ σξώλ σο ππεξσξίεο 

 Κάιπςε κε πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ζε όιν ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 Πξνγξακκαηηζκόο θαη εμεύξεζε ιύζεο γηα ηα θηηξηαθά πξνβιήκαηα ησλ λεπηαγσγείσλ 

 Καζνιηθή εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

 Μείσζε ηεο αλαινγίαο ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ ζε 15 

 Πξόβιεςε δεύηεξνπ/εο λεπηαγσγνύ ζηα πιεζσξηθά ηκήκαηα 

 Μόληκνπο καδηθνύο δηνξηζκνύο 

 Δεκηνπξγία Σκεκάησλ Έληαμεο 

 Να απνζπξζεί ε Τ.Α. πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ώξα απνρώξεζεο λεπίσλ/πξνλεπίσλ 
  

Τπεπαζπιζόμαζηε ηα επγαζιακά δικαιώμαηα και ηο δημόζιο νηπιαγωγείο! 
 

Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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