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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Η πξνζρνιηθή αγσγή απνηειεί κηα από ηηο βαζηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ηνπ 

πεξηνξηζκνύ ησλ αληζνηήησλ θαη ηεο αλάπηπμεο. Δίθαηα, ινηπόλ, ζεσξείηαη κηα από ηηο θαιύηεξεο επελδύζεηο 

πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα θξάηνο. 
 

Λόγσ ησλ μερσξηζηώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζην Νεπηαγσγείν, νη Νεπηαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα, όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο κε θαζεκεξηλή εθεκεξία, ηεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ησλ λεπίσλ. 
 

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. 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. Η κείσζε 

σξαξίνπ ζύκθσλα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο πνπ δίλεηαη ζε 4/ζέζηα θαη άλσ λεπηαγσγεία είλαη εκπαηγκόο, 

θαζώο ην ίδην ην Τπνπξγείν γλσξίδεη όηη ηα λεπηαγσγεία απηά είλαη ειάρηζηα, ελώ παξάιιεια δελ έρεη γίλεη 

θακία πξόβιεςε θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ σξώλ απηώλ από εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. Παξάιιεια, απνηειεί 

νθζαικνθαλή άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ εξγαδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πνπ πξνζθέξνπλ ίζε εξγαζία, 

δεκηνπξγώληαο, έηζη, λεπηαγσγνύο δύν ηαρπηήησλ. 
 

Ο ζύλλογος εκπαιδεσηικών Π.Ε. "ο Μακρσγιάννης" ζσμμεηέτει και καλεί ζηην κινηηοποίηζη ζηο 

Τποσργείο Παιδείας, ηην Σρίηη 1
η
  Μαρηίοσ και ώρα 14.00. 

 

Διεκδικούμε: 
 

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

 Εμάιεηςε ηεο αδηθίαο εηο βάξνο ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ λεπηαγσγώλ 

 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 

 Μείσζε ηεο αλαινγίαο ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ ζε 15 αλά ηκήκα 

 Πξόβιεςε δεύηεξνπ/εο λεπηαγσγνύ ζηα πιεζσξηθά ηκήκαηα 

 Δπλαηόηεηαο παξνρήο αδεηώλ ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ 

 Μόληκνπο καδηθνύο δηνξηζκνύο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 Δεκηνπξγία Σκεκάησλ Έληαμεο, όπνπ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο 

 Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

Τπεραζπιζόμαζηε ηα εργαζιακά δικαιώμαηα 

και ηο δημόζιο νηπιαγωγείο! 
 

      Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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