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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των Νηπιαγωγών»  

 

 

Πληθαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα αιτήματα Συλλόγων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναδεικνύουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 

επικρατεί σήμερα στα Νηπιαγωγεία αναφορικά με το ωράριο των νηπιαγωγών. Η 

εντατικοποίηση της εργασίας με την έλευση της πανδημίας έχει οδηγήσει σε εργασιακή 

εξουθένωση τους νηπιαγωγούς.  Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου γίνεται κάθε μέρα όλο και 

περισσότερο πιο ασφυκτικό για τις/τους εκπαιδευτικούς. Πλάι στα παιδαγωγικά καθήκοντα 

και το ήδη βεβαρημένο γραφειοκρατικό τους έργο έχουν προστεθεί υγειονομικές 

διαδικασίες όπως τα τεστ, η ιχνηλάτηση και η ενημέρωση γονέων.    

  

Με το υφιστάμενο καθεστώς οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 

3/θέσια Νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν 

διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.  Το ωράριο τους διαμορφώνεται 

δηλαδή με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν και είναι ίσως το πιο 

μεγάλο πανευρωπαϊκά. Ένα ωράριο χωρίς κανένα κενό ή διάλειμμα, αφού και οι ώρες που 

δεν θεωρούνται διδακτικές, με παιδαγωγικό όμως χαρακτήρα, όπως το πρόγευμα, το 

διάλειμμα, το μεσημεριανό, η χαλάρωση/ύπνος απαιτούν τη  συνεχόμενη επίβλεψη των 

παιδιών. 

 

Επειδή το ωράριο των νηπιαγωγών είναι τυπικά κατ’ αναλογία με το ωράριο των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς στην πραγματικότητα δεν ισχύει η 

αρχή της αναλογικότητας,  
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Επειδή δεν υπολογίζεται όλος ο χρόνος παραμονής των νηπιαγωγών με τα νήπια ως χρόνος 

διδακτικός, αν και είναι αναμφισβήτητη η παιδαγωγική αξία του συνόλου του εργασιακού 

τους χρόνου, 

 

Επειδή δεν εφαρμόζεται η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης που πρακτικά ξεπερνά τις 

30 ώρες εβδομαδιαίως 

Βάσει των παραπάνω, 

 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός 

 

Προτίθεστε να κατοχυρώσετε το  διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών, εξισώνοντας το με 

αυτό των υπολοίπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; 

 

Προτίθεστε να προβείτε στον επανυπολογισμό του διδακτικού χρόνου στα νηπιαγωγεία 

θεωρώντας ως διδακτικό έργο κάθε εργασία με τα παιδιά εντός του σχολικού χώρου και 

τον ορισμό της διδακτικής ώρας στα 45΄ της ώρας, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




