
 

ΤΛΛΟΓΟ  ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ – ΑΓ. ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

e-mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζσνδόρνπ Πεγήο θαη Καβάιαο 

Δάθλε ΣΚ 17234 

Πιεξνθ.: Σάθεο  Ρνπκπήο 6977 393115 

e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 
 

Δάθλε, 18 Φεβξνπαξίνπ 2022 

 

Αξηζκ. Πξση. 20/2021-2022 

 

 

Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν σξάξην ησλ λεπηαγσγώλ ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4115/2013 θαη ηελ Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 127187/Ε1/2016 (ΦΕΚ2524/16-8-2016), θαηά ηξόπν αλάινγν κε απηόλ ησλ ππόινηπσλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Ο νδεγόο ζπνπδώλ, ε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην λεπηαγσγείν θαη ν πνιπηξνπηθόο ραξαθηήξαο 

ηεο κάζεζεο, όπσο απηή δηακνξθώλεηαη ζην λεπηαγσγείν, δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία όηη όινο ν ρξόλνο 

ζην λεπηαγσγείν είλαη δηδαθηηθόο θαη έηζη πξέπεη λα ππνινγίδεηαη. 

 

Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηώλ ζην λεπηαγσγείν ιόγσ ηεο ειηθίαο ηνπο (ζπλερήο θαη άκεζε 

επνπηεία), ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (βησκαηηθή κάζεζε πνπ ιακβάλεη ππόςε θαη 

αμηνπνηεί καζεζηαθά ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο) απαηηνύλ ν 

ρξόλνο ηεο πξσηλήο πξνζέιεπζεο, ηνπ δηαιείκκαηνο, αιιά θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απνρώξεζε λα 

απνηεινύλ επθαηξία γηα παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε. 

 

Η ζεζκνζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ζην λεπηαγσγείν ππήξμε ζεκαία αγώλσλ ηνπ θιάδνπ γηα πνιιά ρξόληα. 

Είλαη όκσο θελνινγία, όηαλ νπζηαζηηθά δελ εθαξκόδεηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγείσλ. 

Απαηηείηαη ζνβαξή πξσηνβνπιία θαη νπζηαζηηθή ζέιεζε γηα λα ιπζεί έλα ζνβαξό δήηεκα πνπ αθνξά 

κεγάιν αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ. 

 

ε ό,ηη αθνξά ζηνλ αλύπαξθην ρξόλν πνπ νη πξντζηάκελεο ησλ λεπηαγσγείσλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

γηα λα δηεθπεξαηώζνπλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα νξγαλώζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 

λεπηαγσγείν, ηελ πίεζε πνπ βηώλνπλ θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ αηζζάλνληαη, ζεσξνύκε όηη είλαη έλα πνιύ 

ζνβαξό δήηεκα γηα ην νπνίν ν θιάδνο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζπιινγηθά θαη δπλακηθά, αλ ζέινπκε λα κε 

ραζεί ν νπζηαζηηθόο ζθνπόο θαη ην κνλαδηθό πεξηερόκελν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ππαξθηό, όκσο, ρξόλν θαη όρη ζηνλ αλύπαξθην πνπ 

απνκέλεη από ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ. 

 

Επηπιένλ, είλαη ζαθέο όηη, εάλ ππάξρεη αδπλακία παξνρήο κεησκέλνπ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγώλ 

αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα δίλνληαη ππεξσξίεο, όπσο γίλεηαη θαη ζηα νιηγνζέζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. 

 

Σν Δ. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. "ν Μαθξπγηάλλεο" θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο εηο 

βάξνο ησλ λεπηαγσγώλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγήο 

ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζην σξάξην ησλ λεπηαγσγώλ. 
 

      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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