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             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
                       Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) 

            Έτος Ιδρύσεως 1963 – Μέλος E.F.P.A 
 

                Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2106913500, fax.: 2106913053 
www.seps.gr, info@seps.gr  

 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των 

Ψυχολόγων της χώρας μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 

991/79-άρθρο 8, 2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-

2-2012). Αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA 

από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 39 

ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

 

Προς τον       Αθήνα, 24-10-2022 

Αξιότιμο Υπουργό                                                                          Αρ. Πρωτ.: 14760 

κ. Μάκη Βορίδη                                                            

Υπουργείο Εσωτερικών  

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15 

10674 Αθήνα  

 

       Κοινοποίηση: Δήμος Αθηναίων 

        Δήμος Κηφισιάς 

        Δήμος Χαϊδαρίου 

        Δήμος Χαλανδρίου 

 

Θέμα: Ωράριο ψυχολόγων στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των δήμων. 

 

 Aξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας, αριθ. πρωτ. 14228/23-4-2021, το οποίο αναφερόταν 

στις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας των ψυχολόγων στους 

δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, θέτουμε εκ νέου υπόψη σας, ιδιαίτερα το 

θέμα του ωραρίου εργασίας του εν λόγω προσωπικού. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 ν.4368/2016, επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη 

της παρ.1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988, με την οποία ορίζεται σε 30 ώρες, 

εβδομαδιαίως, το ωράριο εργασίας των κλάδων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και 

των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων και 

Αδελφών Νοσοκόμων εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων Νηπιαγωγών ή 

Βρεφονηπιοκόμων. 

 

Επίσης, με την αιτιολογική έκθεση (σελ.4) του ανωτέρω νόμου 4368/2016 ορίζεται ότι 

 «….με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των 

βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων, το οποίο αδικαιολόγητα εξισώθηκε με 

αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση 

της συγκεκριμένης εργασίας. Σημειώνεται δε ότι από την εν λόγω ρύθμιση δεν θίγεται 

η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών».  
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Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο νομοθέτης εξαίρεσε το ανωτέρω προσωπικό 

από το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων και όρισε γι αυτό βραχύτερο ωράριο, λόγω 

της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας του. 

 

Στις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν γίνεται ρητή αναφορά στους ψυχολόγους που 

υπηρετούν στους παιδικούς σταθμούς, διότι αυτές παραπέμπουν στην ως άνω 

διάταξη του 1988, όταν ακόμα δεν είχε συνειδητοποιηθεί η ανάγκη πρόσληψης 

ψυχολόγων και συνεπώς η ειδικότητα αυτή ήταν ανύπαρκτη στους παιδικούς 

σταθμούς κατά τον ανωτέρω χρόνο. 

 

Σήμερα όμως, έχει κατανοηθεί πλήρως, τόσο από την πολιτεία, όσο και από την 

κοινωνία, η αναγκαιότητα των υπηρεσιών των ψυχολόγων για τους παιδικούς 

σταθμούς, δεδομένου ότι, όπως επιστημονικά έχει αποδειχθεί, στα πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού, διαμορφώνεται αφενός ο χαρακτήρας και αφετέρου λύνονται 

ευκολότερα τα τυχόν ψυχολογικά προβλήματα. 

 

Οι ψυχολόγοι των παιδικών σταθμών εργάζονται, κατά πλήρες ωράριο, μαζί με τα 

παιδιά, απασχολώντας τα και παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους, ενώ παράλληλα 

ενημερώνουν και καθοδηγούν τους γονείς. Επίσης, συνεργάζονται με το παιδαγωγικό 

προσωπικό και τους κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ παρευρίσκονται μαζί με τους 

παιδαγωγούς στις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς. Τέλος, 

συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις (γιορτές, εκδρομές, επισκέψεις μουσείων, 

παρελάσεις κ.λπ.), όπως ακριβώς και το λοιπό παιδαγωγικό προσωπικό. (Βλ.  

Κανονισμό Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς, άρθρο 16). Η εργασία των 

ψυχολόγων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συμπεριφορά, τόσο προς τα παιδιά, όσο 

και προς τους γονείς, με σκοπό την επίτευξη του καλλίτερου αποτελέσματος για την 

ισορροπία της οικογένειας. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, γίνεται  σαφές, ότι οι ψυχολόγοι “προσφέρουν ιδιαίτερης 

φύσης εργασία”, (όπως συμβαίνει για το λοιπό προσωπικό των παιδικών σταθμών 

κατά την αιτιολογική έκθεση του ν.4368/2016). 

Επίσης,  σε καθημερινή βάση ασκούν καθήκοντα Νηπιαγωγών ή Βρεφοκόμων, 

παράλληλα με τα καθήκοντα της ειδικότητας για την οποία έχουν προσληφθεί, όπως 

ακριβώς συμβαίνει για τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

στην ανωτέρω διάταξη, ενώ έχουν παραλειφθεί οι ψυχολόγοι, λόγω της χρονικής 

συγκυρίας (η διάταξη ανατρέχει στο 1988).  

 

Κατά συνέπεια το ωράριό τους θα πρέπει να ακολουθεί αυτό των Νηπιαγωγών   και 

Βρεφονηπιοκόμων. Άλλωστε, από καμμία διάταξη δεν προκύπτει συγκεκριμένο 

ωράριο για τους Ψυχολόγους των Παιδικών Σταθμών, οι οποίοι, σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελούν “διοικητικό προσωπικό”, ώστε να ακολουθούν όμοιο με 

αυτό ωράριο. 

 

Σημειώνεται ότι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται σε 

σχολικές μονάδες, έχουν ωράριο 30 ωρών εβδομαδιαίως, ενώ διαφοροποιούνται από 

το λοιπό (πλην εκπαιδευτικού) προσωπικό, που έχει ωράριο 40 ωρών (ΥΠΑΙΘ, αρ. Εγγρ. 

473/16-1-2014). 

Επίσης, το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) των ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής 

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) και των ΔΕΥ (Επιτροπών 
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Διεπιστημονικής Υποστήριξης) του Υπουργείου Παιδείας (ν. 4823/2021), που 

αποτελείται από Ψυχολόγους, Θεραπευτές Λόγου, Φυσικοθεραπευτές, Κοινωνικούς 

Λειτουργούς κ.α. έχει, επίσης, ωράριο 30 ωρών εβδομαδιαίως. 

 

Παρακαλούμε λοιπόν  για τη ρύθμιση του θέματος, δεδομένου ότι το έργο των 

ψυχολόγων στους παιδικούς σταθμούς είναι ίδιας βαρύτητας και σημασίας με αυτό 

του λοιπού προσωπικού, για το οποίο δικαίως η πολιτεία έχει μεριμνήσει για το 

ωράριο των τριάντα (30) ωρών. 

Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε σχέδιο διάταξης νόμου, στην περίπτωση που 

θα κρίνετε ότι για τη διευθέτηση του θέματος απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, η άνιση μεταχείριση που υφίσταται μεταξύ των ως άνω 

εργαζομένων (λόγω του υπάρχοντος κενού νόμου), εκτός από την αδικία που 

συνεπάγεται, γίνεται αιτία σύγχυσης και τριβών, γεγονός που δεν συνάδει με την 

ανάγκη για ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. 

 

Συνημμένα: 

 

- Απόσπασμα του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του 

   Δήμου Κηφισιάς 

- Σχέδιο διάταξης νόμου 

  

Με εξαιρετική τιμή, 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

H Πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας 

 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                Κλινικός Ψυχολόγος 

 

 

  

 

 


