
 
 

 

 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Αντιδεοντολογική και άδικη αύξηση του ωραρίου των 

Νηπιαγωγών. 
 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοινώσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας (ΔΟΕ), αλλά και πλήθους Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Επικράτειας, στις 15 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, 

η Υπουργική Απόφαση για την αλλαγή της ώρας αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο 

και την αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών.  

 

Ρύθμιση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα μέτρα για τη διαχείριση της 

πανδημίας και με την διευκόλυνση εκπαιδευτικών και γονέων για την αποφυγή του 

συγχρωτισμού. Όπως, εύστοχα, έχει αναδειχτεί από την πλειοψηφία των φορέων 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα αποτελέσματα αυτή της ρύθμισης είναι ακριβώς 

τα αντίθετα. Αυξάνεται ο συγχρωτισμός – ειδικά σε συστεγαζόμενα σχολεία, 

δυσκολεύονται οι γονείς που έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν σε διαφορετικές 

σχολικές μονάδες και ανατρέπεται ο προγραμματισμός, που με πολύ κόπο έχουν 

καταρτίσει οι Σύλλογοι Διδασκόντων. 

Επιπροσθέτως, όπως τονίζει η ΔΟΕ, στην παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη για 

την εκπαίδευση και το έργο των εκπαιδευτικών, συγκυρία, οι Νηπιαγωγοί τηρούν 

αυστηρά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ. και, υπερβαίνοντας καθήκοντα 

και ωράριο, αποτρέπουν τον συγχρωτισμό κατά την είσοδο και αποχώρηση των 
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νηπίων, κάτι που έχει αποδειχθεί σε όλο το διάστημα λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν η ενέργεια της ηγεσίας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., υποτίθεται πως, έχει ως στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας της 

αποχώρησης των μαθητών, παραβιάζει «ανοιχτές θύρες», αφού οι εκπαιδευτικοί 

έχουν ήδη ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες. Συνεπώς, υφίσταται η εκτίμηση ότι 

στρώνεται ο δρόμος αναφορικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, αφενός, για νέες 

αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κι αφετέρου, για επέκταση του διδακτικού 

ωραρίου, με πρόσχημα την πανδημία του COVID-19. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 
 

 

 

 Tι απαντάτε στις καταγγελίες των συνδικαλιστικών φορέων σύσσωμης 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με την έμμεση αύξηση 

του ωραρίου των Νηπιαγωγών; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην απόσυρση της συγκεκριμένης 

Υπουργικής Απόφασης, προς όφελος του Εκπαιδευτικού Κλάδου και 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 
 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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