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Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλσζε 
 

Με ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Π.Ε. θιήζεθαλ νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ, 

ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ COVID-19, λα απνθαζίζνπλ ηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθώλ ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπγρξσηηζκνύ καζεηώλ θαη γνλέσλ, όπσο ε δπλαηόηεηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, εληόο ηνπ δηδαθηηθνύ 

σξαξίνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
 

Αίθλεο, από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, γηα κηα αθόκε θνξά, νη εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΕΚ 83/2021) πνπ αιιάδεη ηελ ώξα απνρώξεζεο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην βαζηθό ππνρξεσηηθό πξόγξακκα ησλ λεπηαγσγείσλ, κηα Τ.Α. πνπ 

επηθαιείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ, σο κέηξν απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνΐνπ, 

κηα Τ.Α. πνπ αλαηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ, ήδε, έρνπλ θάλεη νη ύιινγνη Δηδαζθόλησλ. 
 

Πξόθεηηαη κηα αθόκα απόδεημε ηεο έιιεηςεο ζεβαζκνύ θαη ζηήξημεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ πνπ αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά δηα δώζεο ή εμ απνζηάζεσο, λα θξαηήζεη, ζηε 

δύζθνιε απηή ζπγθπξία, δσληαλή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνιηηηθήο απηήο ηεο θπβέξλεζεο ε απνπζία δηαιόγνπ γηα ηα 

ζέκαηα παηδείαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ε επηβνιή απνθάζεσλ πνπ απνηεινύλ 

θπβεξλεηηθή επηινγή θαη πξνέξρνληαη από ηε ινγηθή θαη ηελ άπνςε ιίγσλ «αξίζησλ-αξεζηώλ» 

θαη, πξνθαλώο, αζρέησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα πξνβιήκαηα 

ησλ ζρνιείσλ. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ιόγσ ηεο επηζηεκνληθήο αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηόηεηαο, σο 

γλώζηεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα έρνπλ 

άπνςε, σο ηζόηηκα κέιε, κε όινπο ηνπο άιινπο εκπιεθνκέλνπο, ζε δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθώλ 

αιιαγώλ. 
 

Αλη' απηνύ, απνθαζίδνληαη αιιαγέο κε λενθηιειεύζεξν πξόζεκν θαη νη απνθάζεηο πνπ 

θαηαζηξαηεγνύλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαθηίδνληαη κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. 
 

Με πνηα ινγηθή απμάλεηαη, γηα κηα αθόκα θνξά, ην δηδαθηηθό σξάξην ησλ λεπηαγσγώλ πνπ 

παιεύνπλ θαζεκεξηλά ζε αθαηάιιειεο αίζνπζεο κε ηκήκαηα 25 λεπίσλ/πξνλεπίσλ, ρσξίο 

αύιεηνπο ρώξνπο, ρσξίο επαξθή θαζαξηζκό ησλ λεπηαγσγείσλ; ηα ζπζηεγαδόκελα Νεπηαγσγεία-

Δεκνηηθά πνπ ζα έρνπλ ηελ ίδηα ώξα απνρώξεζεο κε πνην ηξόπν ζα ππάξμεη αζθάιεηα θαη 

απνζηάζεηο, όηαλ ζα είλαη κεγαιύηεξνο ν ζπγρξσηηζκόο; Οη γνλείο πνπ ηα άιια ηνπο παηδηά 

πεγαίλνπλ ζε Δεκνηηθό ζρνιείν πνπ απέρεη αξθεηή απόζηαζε από ην Νεπηαγσγείν ηη ζα θάλνπλ; 
 

Η επηβνιή απνθάζεσλ θαη ε επίδεημε ηζρύνο θαη θπξηαξρίαο απνηεινύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζεσξεί κέηξν αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνύ ηα αλνηρηά 

παξάζπξα θαη όρη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ ζηηο ηάμεηο, πνπ κνηξάδεη κάζθεο κεηά από, 

ζρεδόλ, έλα ρξόλν παλδεκίαο, πνπ δελ πξνζιακβάλεη θαζαξίζηξηεο ζε εμάσξε βάζε, κηα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ θαιεί γηα επηκόξθσζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δέθα κήλεο 

κεηά ηελ πξώηε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 
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Η πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ δνύκε, δπζηπρώο, απνηειεί επθαηξία γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα 

πεξάζεη κέηξα πνπ βνιεύνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ, αιιάδνληαο ξηδηθά ηε κνξθή ηνπ ζρνιείνπ, 

αδηαθνξώληαο γηα ηελ πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Δηεθδηθνύκε: 
 

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

ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 49 ηνπ λ.4547/2018 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Ε. 

 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 ΤΑ πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ώξα απνρώξεζεο λεπίσλ-πξνλεπίσλ. 

  

 

Βάζοσμε θραγμό ζηα επικοινωνιακά παιτνίδια ζηις πλάηες ηων εκπαιδεσηικών! 

 

Υπεραζπιζόμαζηε ηα εργαζιακά δικαιώμαηα και ηο δημόζιο νηπιαγωγείο! 
 

 

      Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


