ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σχετικά με τα Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία

1. Συμφέρει τα Συστεγασμένα Νηπιαγωγεία να δηλώνουν ολοήμερα; Ποια είναι τα θετικά και
ποια τα αρνητικά σημεία;
Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο εξαρτάται από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του κάθε Νηπιαγωγείου
και την υλοποίησή του. Έχει πολλές επιμέρους παραμέτρους που σχετίζονται με το εργασιακό
καθεστώς των Εκπαιδευτικών.

2. Ποιο είναι το μικρότερο διάστημα που μπορούμε να δηλώσουμε την απόλυση μίας
νεοπροσλαμβανόμενης Νηπιαγωγού;
Η απόλυση της Εκπαιδευτικού μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του σχολικού έτους
και μέχρι 30/6 ή μέχρι 15/6, ανάλογα με το πότε λήγει το σχολικό έτος, χωρίς αποζημίωση αν
δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος η Εκπαιδευτικός, ανακοινώνοντας απλά την απόλυση .

3. Την ίδια Νηπιαγωγό μπορούμε να την ξαναπάρουμε του χρόνου;
Αντικειμενικά και πρακτικά αυτό είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Ενέχει όμως κινδύνους να
χαρακτηριστεί καταχρηστική με βάση το Άρθρο 281 του ΑΚ.
4. Πόσες ίδιες προσλήψεις (με την ίδια Νηπιαγωγό) μπορούμε να κάνουμε;
Απαντάται στην ερώτηση 3.

5. Αν έχουμε μία νηπιαγωγό με το παλιό καθεστώς, πότε μπορούμε και με τι διαδικασία να τη
διακόψουμε;
Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει η απόλυση με την προβλεπόμενη αποζημίωση.
6. Ποιο είναι το καθεστώς των αποζημιώσεων;
Επισυνάπτεται Αντίστοιχο Έγγραφο.
7. Μπορούμε να προσλάβουμε για λίγες ώρες την εβδομάδα ειδικότητες ΠΕ 60 ως Ξένη Γλώσσα,
Γυμναστική, Εικαστικό, Μουσικό; Υπάρχει σχετική λίστα;
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για προαιρετικές δράσεις.
Σελίδα | 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, www.posips.com / ΤΗΛ: 210 3600520 & 210 3600720 (T/fax)
E-mail: posips.gr@gmail.com / ΑΦΜ: 997422860 / ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Λογ. Τράπεζα Πειραιώς: 5095-075956-231 ΙΒΑΝ: GR5801720950005095075956231

8. Τις αργίες του Νηπιαγωγείου, π.χ. Πολυτεχνείου, Τριών Ιεραρχών, αργίες Χριστουγέννων και
Πάσχα, μπορούμε να εξυπηρετούμε -μέσα στο πλαίσιο του Δυναμικού μας- τα Νήπια και τα
Προνήπια;
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 4713/2020, παράγραφος 5 (ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

9. Ποιες θεωρούνται προαιρετικές δραστηριότητες; Π.χ. η εκμάθηση σκακιού, πινκ-πονγκ,
καράτε, μουσειακή αγωγή είναι;
Οι δραστηριότητες που πραγματώνονται μετά το υποχρεωτικό ωράριο και δεν έχουν δηλωθεί
κοινές για όλους τούς μαθητές .

10. Υπάρχει ανακοίνωση που να επιτρέπει τη φύλαξη των παιδιών από τη Δ/νση του Παιδικού
Σταθμού μετά την αποχώρηση της Νηπιαγωγού;
Η φύλαξη επιτρέπεται με βάση την παρ. 5 του Άρθρου 3 του Νόμου 4713/2020, παράγραφος 5
(ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

11. Με ποια νομοθεσία και με ποια διαδικασία γίνεται η επανάληψη των προνηπίων ή των
νηπίων για δεύτερη χρονιά;
Δείτε τη σχετική εγκύκλιο για την επαναφοίτηση μαθητών/μαθητριών στα Ιδιωτικά
Νηπιαγωγεία

12. Υπάρχει εκπαιδευτική άδεια Νηπιαγωγού;
Α) για πόσο καιρό;
Β) με ποια απόφαση;
Γ) με ποιον τρόπο γίνεται;
Υπάρχει εκπαιδευτική άδεια Νηπιαγωγού ενός ή δύο μηνών, με απόφαση του εκπαιδευτικού
φορέα ύστερα από αίτηση του Εκπαιδευτικού.

13. Όλες οι επισκέψεις, ακόμη και στο απέναντι πάρκο από το Νηπιαγωγείο, πρέπει να τις
προαναγγέλλουμε για να πάρουμε άδεια από το γραφείο;
Ενημερώνουμε μόνο με απλό διαβιβαστικό (με απλό πρακτικό συλλόγου Διδασκόντων)
χωρίς να ζητάμε έγκριση.

14. Η άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας επιβαρύνει τον εργοδότη ή το ΤΕΑΙΓΕ; Ποια είναι η σχετική
νομοθεσία;
Όταν έχει πλήρες ωράριο και έχει κλείσει ένα έτος εργασίας το σχολείο επιβαρύνεται με μισθό
ενός μήνα . Αν δεν έχει κλείσει ένα χρόνο το σχολείο επιβαρύνεται με 13 εργάσιμες ήμερες.

15. Υπάρχει βιβλίο ύλης της Νηπιαγωγού στο οποίο πρέπει να γράφει τι κάνει κάθε μέρα;
Όχι δεν υπάρχει.
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16. Ποιες είναι οι Διοικητικές Αρμοδιότητες της Νηπιαγωγού, όταν υπάρχει μόνο μία;
Όλες αυτές που λέει ο Νόμος 1566 (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985) και προβλέπονται για τους
Διευθυντές των Δημοσίων Σχολείων .

17. Στο My school, εκτός από τις εγγραφές των παιδιών, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και
κάτι άλλο;
Απουσίες –Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήματα και Εκπαιδευτικούς.

18. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός παιδιών για να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο;
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τα ιδιωτικά σχολεία .

19. Ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών σε ένα τμήμα -εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα
τετραγωνικά- είναι με το 10%, 28 νήπια;
Έτσι ακριβώς.

20. Από ποια δυναμικότητα και μετά;
Από 60 νήπια και άνω

21. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τουαλέτα και ράμπα για ΑΜΕΑ;
Έχει δοθεί παράταση για δύο χρόνια και ισχύει για δυναμικότητα άνω των 60 ατόμων.

22. Η δυναμικότητα μετράει τον Παιδικό Σταθμό στο σύνολό του ή μόνο του Νηπιαγωγείου;
Η δυναμικότητα εξαρτάται από την άδεια του Παιδικού Σταθμού και την άδεια του
Νηπιαγωγείου με ξεχωριστές για κάθε μονάδα αίθουσες και σύνολο μαθητών που επιτρέπει η
υλικοτεχνική υποδομή ολόκληρου του κτηρίου (παράγραφος Θ του άρθρου του Ν. 4093/2012,
ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012)

23. Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων είναι νόμιμη αν τις απογευματινές ώρες λειτουργούμε π.χ.
Σχολή Γονέων , Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ;
Είναι νόμιμη.

24. Στο δεύτερο ή τρίτο όροφο μπορώ να λειτουργήσω Νηπιαγωγείο, εφόσον έχω τους
κατάλληλους χώρους;
Είναι θέμα ΕΟΠΠΕΠ

25. Ποιοι είναι οι νόμοι και τα ΦΕΚ που στηριζόμαστε για την ίδρυση, λειτουργία και
επικαιροποίηση αδειών των Συστεγασμένων Νηπιαγωγείων;
Ο Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012), με την τροποποίηση που δέχτηκε με το Άρθρο 30
του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.1.2013) και τον Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016).
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26. Μπορούμε να οργανώνουμε απογευματινές προαιρετικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές
δράσεις;
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νηπιαγωγείου με βάση το
Άρθρο 6 του Νόμου 4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

27. Ποιος εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό των Νηπιαγωγείων;
Αναλύεται διεξοδικά στο Άρθρο 4 Νόμου 4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

28. Ποια είναι τα ωράρια των νηπιαγωγών
Αναφέρονται στο άρθρο 9 του Νόμου 4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

29. Πώς γίνεται η πρόσληψη μίας νηπιαγωγού;
Η σχέση εργασίας αναφέρεται στο Άρθρο 10 του Νόμου 4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/21.7.2020)

Αν κάποιος έχει και άλλες απορίες,
ας μας τις στείλει
προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που δημιουργούν αρνητική εικόνα για όλους.
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