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Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη
Θέμα: ‘’Kτιριολογικές προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, αριθμός νηπίων και
αιτήματα των Νηπιαγωγών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία’’

13 Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. πραγματοποίησαν την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου
μαζική διαδικτυακή σύσκεψη με τη συμμετοχή εκατοντάδων Νηπιαγωγών από όλη
την Ελλάδα με θέμα : ’’Η κατάσταση στα Νηπιαγωγεία και οι διεκδικήσεις μας για το
ωράριο’’. Οι Νηπιαγωγοί ζητούν:
Α) Εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με
σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Δημιουργία σύγχρονων κτηρίων, αιθουσών και υποδομών, όπου θα εξασφαλίζονται
οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η δυνατότητα σίτισης και χαλάρωσης των
νηπίων, οι αύλειοι και βοηθητικοί χώροι που θα καλύπτουν το σύνολο των
παιδαγωγικών αναγκών. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (από ΥΠΑΙΘ και Δήμους)
αντικατάστασης όλων των τσίγκινων κλουβιών από σύγχρονα κτήρια.
Μαζικούς μόνιμους διορισμούς και μονιμοποίηση όλων των Νηπιαγωγών που έχουν
εργαστεί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, για την κάλυψη των πραγματικών
κενών.
Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων χωρίς επιβάρυνση
των οικογενειών.
Β) Στήριξη της διαπαιδαγωγικής, εκπαιδευτικής διαδικασίας, με επίκεντρο τις
ανάγκες των παιδιών της Προσχολικής ηλικίας.
Τμήματα μέχρι 15 νήπια, ώστε να επιτελείται η παιδαγωγική πράξη με τους
απαραίτητους όρους. Στα τμήματα που λειτουργούν με 15 μαθητές και άνω να
τοποθετηθεί και δεύτερη/ος Νηπιαγωγός.
Στελέχωση των Νηπιαγωγείων με προσωπικό Ειδικής Αγωγής, Τμήματα Ένταξης και
Παράλληλη Στήριξη όπου χρειάζεται, για να καλυφτούν οι ανάγκες.

Σύγχρονο και παιδαγωγικά αναβαθμισμένο αναλυτικό πρόγραμμα, που θα
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες των νηπίων, με ευθύνη του
κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή δήμων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων. Όχι στον
βομβαρδισμό των δεξιοτήτων και τον κατακερματισμό της παιδαγωγικής πράξης.
Γ) Ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και της εργασίας των
Νηπιαγωγών, επιστημονική, οικονομική και εργασιακή αναβάθμιση.
Εδώ και τώρα, πραγματική νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των Νηπιαγωγών,
δηλαδή εξίσωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και όλων των
Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Δημοτικά (1/θ, 2/θ, 3/θ κ.τ.λ.), με αυτό
των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας (24 ώρες εισαγωγικό και μείωση
ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας).
Η ώρα 10:00 - 10:45 του ωρολογίου προγράμματος να προσμετράται ως διδακτική
ώρα. Δηλαδή το πρωινό ωράριο 8:00 – 13:00 να λογίζεται ως διδακτικό 6ωρο, όπως
αντίστοιχα και στο Δημοτικό. Με βάση αυτό να υπολογίζεται και η μείωση ωραρίου
ή η υπερωριακή αποζημίωση. Καμία ώρα υπερωρίας απλήρωτη. Να εφαρμοστεί εδώ
και τώρα η μείωση του ωραρίου στα 4/θ Νηπιαγωγεία.
Επιπλέον μία ώρα μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προϊσταμένων καθημερινά,
προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέρχονται στον καθημερινό φόρτο εργασίας.
Ανάληψη από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μιας σειράς διοικητικών καθηκόντων των
σχολικών μονάδων, προκειμένου να απελευθερωθούν από την αφόρητη
γραφειοκρατία.
Σε κάθε 2/θ Νηπιαγωγείο και άνω τοποθέτηση επιπλέον Νηπιαγωγού, για να γίνει
πράξη η μείωση ωραρίου.
Αυξήσεις στους μισθούς μας. Ξεπάγωμα στα Μ.Κ. της διετίας 2015 -2017. Άμεση
επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 12.000€ αφορολόγητο.
Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις σε όλη την
Ελλάδα, στήριξη της διαπαιδαγωγικής, εκπαιδευτικής διαδικασίας, με επίκεντρο τις
ανάγκες των παιδιών της Προσχολικής ηλικίας, καθώς και ενίσχυση της καθημερινής
λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και της εργασίας των Νηπιαγωγών. Όπως
επισημαίνουν: ’’Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν μπορεί να
συνεχιστεί: 25άρια τμήματα στοιβαγμένα σε χώρους, που σε αρκετές περιπτώσεις
είναι ακατάλληλοι για αίθουσες διδασκαλίας, εκατοντάδες τα τσίγκινα κουτιά σε όλη
την επικράτεια. Είναι προκλητικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ, εν μέσω
πανδημίας, αύξησε τον αριθμό των τμημάτων από 22 σε 25! ‘’.
Ειδικότερα, για το θέμα των κτιριακών υποδομών στα Νηπιαγωγεία, στην
υπ΄αρ.πρωτ. 8224/23.7.2021 ερώτησή μας με θέμα ‘’Σχετικά με τις κτιριολογικές
προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές Δημόσιων Νηπιαγωγείων’’ είχαμε
επισημάνει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή ‘’ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’’ με έγγραφο που
απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό
Υποδομών & Μεταφορών αναφέρει πως έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού
αναφορών περί της έλλειψης κατάλληλων κτιριακών υποδομών δημοσίων
νηπιαγωγείων. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων
αναφορών αυξήθηκε με την εισαγωγή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης των

νηπίων. Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν τη μη ορθή επιλογή χώρων,
πολεοδομικές παραβάσεις στις υφιστάμενες δομές, αλλά, κυρίως, έλλειψη ενιαίων
και σαφώς καθορισμένων κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών
κατά την κατασκευή ή διαρρύθμιση των κτιρίων, με αποτέλεσμα οι χώροι να μην
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων.
Ένα άλλο θέμα που θίγει η Ανεξάρτητη Αρχή και είναι άμεσα σχετιζόμενο με την
επάρκεια των χώρων, είναι ο αριθμός των νηπίων ανά τμήμα. Σύμφωνα με το άρθρο
6, παρ. 2, του ΠΔ 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων» ο μέγιστος αριθμός των παιδιών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25).
Εντούτοις, οι προαναφερόμενες προδιαγραφές του ΟΣΚ αναφέρουν ότι η αίθουσα
διδασκαλίας θα πρέπει να είναι δυναμικότητας από δεκαέξι (16) μέχρι είκοσι (20)
παιδιά, ενώ η ελάχιστη εσωτερική διάσταση αυτής 6,90 μέτρα. Επίσης, αναφέρεται
ότι οι διεθνείς προδιαγραφές προβλέπουν επιφάνεια 3 m2 /νήπιο. Δεδομένου ότι
κάθε νέος εκπαιδευτικός σχεδιασμός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα αιτήματα
των εκπαιδευτικών φορέων, τις παιδαγωγικές μελέτες που διαπιστώνουν ότι
καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις επιτυγχάνονται όταν ο αριθμός των παιδιών ανά
τάξη μειώνεται σε λιγότερο από είκοσι (20) μαθητές, η άποψη της Αρχής είναι ότι ο
μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, σε κάθε περίπτωση, χρήζει
επανεξέτασης.
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί
1. Δεν θεωρείτε απαραίτητη τη δημιουργία νέων κτιριολογικών προϋποθέσεων
και τεχνικών προδιαγραφών για τα νηπιαγωγεία, καθώς και την πρόβλεψη
του κατάλληλου νομικού πλαισίου, προκειμένου η διοίκηση να είναι
υποχρεωμένη για την εφαρμογή τους όπως προτείνει ο Συνήγορος του
Πολίτη; Κατά τη δημιουργία αυτών δεν θεωρείτε πως είναι αναγκαίο να
προβλεφθούν τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα ανά παιδί, όπως και κάθε
άλλη ποιοτική προδιαγραφή για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας από τεσσάρων
(4) ετών;
2. Προτίθεστε να προβείτε σε μείωση του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν;
3. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε, για τις ήδη κατασκευασθείσες μονάδες
ώστε να προβείτε σε προγραμματισμό ενός ολοκληρωμένου ελέγχου, από τα
αρμόδια όργανα του υπουργείου, προκειμένου να ερευνηθεί αφενός εάν
αυτές ανταποκρίνονται στις κατ’ ελάχιστο κτιριακές απαιτήσεις (βάσει
πολεοδομικής νομοθεσίας και κανόνων πυροπροστασίας) και αφετέρου με
ποιόν τρόπο μπορούν να εκσυγχρονισθούν, ώστε να είναι σύμφωνες με τις
νέες κτιριολογικές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές για να είναι
κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας;
4. Παράλληλα με την επίλυση των κτιριολογικών προβλημάτων των
νηπιαγωγείων και την μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, δεν
θεωρείτε απαραίτητο να προβείτε σε μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών,
προσωπικού Ειδικής Αγωγής, ειδικού βοηθητικού προσωπικού,

καθαριστριών, τραπεζοκόμων, λόγω των αυξημένων αναγκών των μικρών
ηλικιών (προνήπια 4 ετών) που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία;
5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια
αιτήματα των Νηπιαγωγών όπως αναλυτικά αναφέρονται από τους
Συλλόγους τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Κλέων Γρηγοριάδης

