
 

Αρ. πρωτ. : 1283                                                    Αθόνα  21/1/2021 

Προσ 

1. Την Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2. Την Υφυπουργό Παιδεύασ  

κ. Μακρό Ζϋτα 

3. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.   

 

 

 

Θϋμα: Η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ϋχοντασ παντελό αδυναμύα κατανόηςησ των 

προβλημϊτων των ςχολεύων «αναςτατώνει», χωρύσ λόγο, την εκπαιδευτικό 

καθημερινότητα. Αιφνιδιαςτικό, αναιτιολόγητη και απαρϊδεκτη παρϊταςη τησ 

αποχώρηςησ των νηπύων. Συγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. τη Δευτϋρα 25 

Ιανουαρύου 2021. 

 

Μόλισ δύο μϋρεσ πριν από την προγραμματιςμϋνη ςυνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

με την πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η Υφυπουργόσ Παιδεύασ κ. Μακρό, με αιφνιδιαςτικό 

απόφαςη που υπϋγραψε και δημοςιεύθηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

83/15-1-2021), τροποπούηςε την ώρα αποχώρηςησ των νηπύων που φοιτούν ςτο Βαςικό 

Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγεύου  από 13:00 ςε 13:10 δύχωσ καμύα αιτιολόγηςη 

αυτόσ τησ επιλογόσ και, κατϊ την προςφιλό τακτικό τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

δύχωσ προηγούμενο διϊλογο. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε επιτακτικϊ, προτϊςςοντϊσ το, το θϋμα ςτη ςυνϊντηςη 

που πραγματοποιόθηκε τη Δευτϋρα 18 Ιανουαρύου με την κα Υφυπουργό και τη Γενικό 

Γραμματϋα του Υ.ΠΑΙ.Θ. απαιτώντασ την ϊμεςη ανϊκληςη τησ απαρϊδεκτησ Υπουργικόσ 

Απόφαςησ, για να λϊβει την «απύςτευτη» απϊντηςη ότι η τροποπούηςη-αύξηςη του 

ωραρύου ϋγινε ϋπειτα από τηλεφωνόματα γονϋων νηπύων προσ την πολιτικό ηγεςύα του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.!!! Το Υπουργεύο Παιδεύασ διαμορφώνει εκπαιδευτικό πολιτικό με βϊςη τα 

τηλϋφωνα που δϋχεται!! Τϋτοια υπευθυνότητα και ςοβαρότητα! 



Υπό την ϋντονη και τεκμηριωμϋνη αντύδραςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. η Υφυπουργόσ  

αναγκϊςτηκε να «διαβεβαιώςει» ότι η ρύθμιςη αφορϊ μόνο το διϊςτημα τησ πανδημύασ 

(κϊτι που ούτωσ ό ϊλλωσ δικαιολογεύται νομικϊ και όχι πολιτικϊ από την επύκληςη ςτο 

κεύμενο τησ Υ.Α. ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 37 του ν.4722/2020) αφόνοντασ ανοιχτό το 

ενδεχόμενο ϋκδοςησ εγκυκλύου όπου θα διευκρινύζεται ότι δεν πρόκειται για μόνιμη 

τροποπούηςη προγρϊμματοσ και δεν θα εύναι υποχρεωτικό, κϊτι το οπούο μϋχρι και 

ςόμερα δεν ϋχει γύνει. Παρόλα αυτϊ όδη πολλού Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ ενημερώνουν 

ςυναδϋλφουσ νηπιαγωγούσ ότι μπορούν να ςυνεχύςουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα 

όπωσ το εύχαν διαμορφώςει, μετϊ από «προφορικϋσ οδηγύεσ» τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Αποτελεύ θεςμικό και διοικητικό εμπαιγμό τησ πολιτικόσ ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

εφόςον από τη μια δεν διαςφαλύζει νομικϊ τη δυνητικό εφαρμογό τησ υπουργικόσ κι 

από την ϊλλη δύνει προφορικϋσ εντολϋσ για μη εφαρμογό τησ οδηγώντασ ςε επιςφαλεύσ 

ατραπούσ τόςο τα διοικητικϊ όργανα τησ εκπαύδευςησ όςο και τουσ ύδιουσ τουσ 

ςυναδϋλφουσ.  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου, από την ϋκδοςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ μϋχρι 

και ςόμερα, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει εξετϊςει ενδελεχώσ, μϋςω και τησ νομικόσ του 

υπηρεςύασ, όλεσ τισ πτυχϋσ του θϋματοσ και εφιςτϊ την προςοχό ςτη χρόςη επιςφαλών 

διοικητικϊ τρόπων διαχεύριςησ του ςυγκεκριμϋνου ζητόματοσ (π.χ. χρόςη πρακτικών 

ςυλλόγου διδαςκόντων…) από τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων. Η μϊχη που δύνουμε εύναι 

πολιτικό  και θα πρϋπει να εξαντληθούν όλα τα δυνατϊ μϋςα που ϋχει ςτα χϋρια του το 

Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  

Στην παρούςα, εξαιρετικϊ δύςκολη για την εκπαύδευςη και το ϋργο των 

εκπαιδευτικών, ςυγκυρύα οι ςυνϊδελφοι νηπιαγωγού τηρούν αυςτηρϊ τισ οδηγύεσ του 

Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ. και, υπερβαύνοντασ καθόκοντα και ωρϊριο, αποτρϋπουν τον 

ςυγχρωτιςμό κατϊ την εύςοδο και αποχώρηςη των νηπύων κϊτι που ϋχει αποδειχθεύ ςε 

όλο το διϊςτημα λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων χωρύσ κανϋνα απολύτωσ 

πρόβλημα. Αν η ενϋργεια τησ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποτύθεται πωσ, ϋχει ωσ ςτόχο τη 

βελτύωςη τησ διαδικαςύασ τησ αποχώρηςησ των μαθητών, παραβιϊζει ανοιχτϋσ θύρεσ 

αφού οι εκπαιδευτικού ϋχουν όδη ρυθμύςει όλεσ τισ λεπτομϋρειεσ. Αντύθετα, αυξϊνεται η 

πιθανότητα και ςυνωςτιςμόσ να δημιουργηθεύ ςτα ςχολικϊ ςυγκροτόματα με μύα θύρα 

ειςόδου-εξόδου, αλλϊ και να ταλαιπωρηθούν γονεύσ με παιδιϊ και ςτο Νηπιαγωγεύο και 

ςτο Δημοτικό Σχολεύο. Δημιουργεύται, επύςησ, τερϊςτια δυςλειτουργύα ςτισ μεταφορϋσ 

των μαθητών.   

Ποια λοιπόν η αναγκαιότητα μιασ τϋτοιασ απόφαςησ; Μόπωσ με την κύνηςό του 

αυτό το Υ.ΠΑΙ.Θ. προετοιμϊζει την εκπαιδευτικό κοινότητα για νϋεσ αντιεκπαιδευτικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ και προχωρϊ ςε επϋκταςη του διδακτικού ωραρύου των νηπιαγωγών 

εκμεταλλευόμενη την πανδημύα;  

Η ςυγκεκριμϋνη ρύθμιςη αποτελεύ μια ακόμη αύξηςη ωραρύου των νηπιαγωγών 

μετϊ από αυτόν που τουσ επιφύλαςςε το Π.Δ. 79/2017.  



Τονύζουμε, για μια ακόμη φορϊ, ότι το ωρϊριο των εκπαιδευτικών ςτην Ελλϊδα 

εύναι όδη από τα υψηλότερα ςυγκριτικϊ με τισ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και με 

δυςμενϋςτερεσ ςυνθόκεσ εργαςύασ. Δηλώνουμε πωσ δεν θα αποδεχτούμε κανϋνα ςχϋδιο 

αλλαγόσ του ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη με το πρόςχημα τησ πανδημύασ. Δεν εύναι 

δυνατόν το φιλότιμο των εκπαιδευτικών να αποτελεύ πεδύο εκμετϊλλευςησ, για μια 

ακόμη φορϊ, ςε βϊροσ των εργαςιακών τουσ δικαιωμϊτων.   

Καταγγϋλλουμε τόςο την τακτικό όςο και το περιεχόμενο και απαιτούμε από την 

πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να ανακαλϋςει ϊμεςα την απαρϊδεκτη Υπουργικό 

Απόφαςη.  

Για τον ςκοπό αυτό καλεύ, ωσ πρώτη απϊντηςη, τουσ ςυναδϋλφουσ ςε 

ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. τη Δευτϋρα 25/1/2021 και ώρα 14:00 με κόρυξη 

3ωρησ διευκολυντικόσ ςτϊςησ εργαςύασ.  

Απαιτούμε, ςτο πλαύςιο τησ κινητοπούηςησ, ςυνϊντηςη με την Υπουργό Παιδεύασ 

για να δώςει ξεκϊθαρεσ απαντόςεισ ςτουσ εκπαιδευτικούσ και να πϊψει η διγλωςςύα και 

η κοροώδύα λϋγοντασ ϊλλα ςε εμϊσ κι ϊλλα ςτα ςτελϋχη εκπαύδευςησ.  Άλλα η Υπουργόσ, 

ϊλλα η Υφυπουργόσ και ϊλλα η Γενικό Γραμματϋασ. Καλούμε και τουσ Σ.Ε.Π.Ε. όλησ τησ 

χώρασ να προβούν ςε ανϊλογεσ κινητοποιόςεισ διαμαρτυρύασ ςτισ κατϊ τόπουσ 

Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ. 

 

 


