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ΘΕΜΑ: Προσθήκη ρύθμισης για επαναφορά του εξαώρου εργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού 

των Παιδικών Σταθμών στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και 

άλλες διατάξεις». 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Το Σωματείο μας αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Με 

το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις παρατηρήσεις μας για το σχέδιο νόμου με τίτλο 

«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-

Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». Οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου ικανοποιούν 

ορισμένα από τα κεντρικά αιτήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά δεν ικανοποιούν το βασικό αίτημα του 

κλάδου μας για την επαναφορά του εξαώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. 

Επιπλέον, σε σχέση με την επαναφορά των απολυμένων και διαθέσιμων, επισημαίνουμε ότι η επιστροφή τους 

στην εργασία δεν πρέπει να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού 

αφαιρώντας από τον ανεπαρκή αριθμό των 15.000 προβλεπόμενων νέων διορισμών για το 2015 τον αριθμό 

των υπαλλήλων που θα επανέλθουν στην υπηρεσία τους. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη 

ανάγκη για να βγουν άμεσα υπουργικές αποφάσεις κατανομής παιδαγωγικού προσωπικού προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς. 

Όσον αφορά την επαναφορά του εξαώρου σας επισημαίνουμε ότι με το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 

επιβλήθηκε άδικα και καταχρηστικά η αύξηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών κατά δύο ώρες ημερησίως χωρίς καμία αύξηση των αποδοχών τους. Όπως 

καταλαβαίνετε η ρύθμιση αυτή αποτέλεσε μία βίαιη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων των 

παιδαγωγών, αφού σε όλο το υπόλοιπο δημόσιο η αύξηση αφορούσε μόνο 2,5 ώρες εβδομαδιαίως. Έχουν 

περάσει πλέον περισσότερα από τρία χρόνια και η τεράστια αδικία δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Παρά το 

γεγονός, ότι εξακολουθεί να προβλέπεται από ειδικές διατάξεις για άλλες κατηγορίες προσωπικού μικρότερος 

εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και παρόλο που υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τα υπεράριθμα παιδιά και 



την έλλειψη προσωπικού, τα οποία προστίθενται στο απάνθρωπο ωράριο και επηρεάζουν σαφέστατα το 

επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαιτίας της επαγγελματικής εξουθένωσης των παιδαγωγών. 

Είναι σαφές ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του παιδαγωγικού λειτουργήματος είναι αναγκαία η επαναφορά του 

εξαώρου εργασίας, η οποία όχι μόνο δεν θα διαταράξει την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, αφού ούτως ή 

άλλως οι παιδαγωγοί εργάζονταν και εργάζονται σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το ωράριο λειτουργίας των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, αλλά αντίθετα θα διασφαλίσει τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα και θα 

συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην προσχολική αγωγή 

γενικότερα. 

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να καταργήσετε την παράγραφο (δδ) του άρθρου 41 του 

Ν. 3979/2011 και να τροποποιήσετε την παράγραφο ε του ίδιου άρθρου αφαιρώντας το σημείο που αναφέρει 

την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄ 284). Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι το 

ζήτημα έχει ήδη τεθεί από το Σωματείο μας στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 

την υπ’ αρ. πρωτ. 321/30-1-2015 επιστολή που σας κοινοποιήσαμε. Σχετική επιστολή στάλθηκε και σε όλους 

τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 6/3/2015. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας απαιτεί να συμπεριληφθεί στην τελική διαμόρφωση των 

διατάξεων του νομοσχεδίου η παραπάνω σημαντική προσθήκη που θα αποτελέσει αποκατάσταση της 

τεράστιας αδικίας που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια εις βάρος του κλάδου μας. Σας ευχαριστούμε εκ 

των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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