
 

 

 

Θέμα: Κ.Υ.Α. λειτουργίασ Κ.Δ.ΑΠ. Ένα ακόμα χτύπημα ςτον θεςμό του 

Ολοήμερου Σχολείου. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγϋλλει την υπονόμευςη του θεςμού του 

Ολοόμερου Σχολεύου ςτην οπούα προχωρϊ η κυβϋρνηςη με την Κ.Υ.Α. 

«Προώποθϋςεισ ϋκδοςησ ϊδειασ λειτουργύασ και προδιαγραφϋσ λειτουργύασ 

Κϋντρων Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)». Η ςυγκεκριμϋνη 

Κ.Υ.Α. δημοςιεύθηκε, αιφνιδιαςτικϊ, με ΦΕΚ 2332/2-6-2021 και με αυτόν η 

κυβϋρνηςη επιτρϋπει ςτουσ Δόμουσ να λειτουργούν Κ.Δ.Α.Π. ςτουσ χώρουσ των 

δημόςιων ςχολεύων αμϋςωσ «μετϊ τη λόξη του υποχρεωτικού ωρολογύου 

προγρϊμματοσ» του ςχολεύου (από 13.15΄), παρϊλληλα, δηλαδό, με το ολοόμερο 

πρόγραμμα του ςχολεύου.   

 Ο θεςμόσ του Ολοόμερου δημόςιου νηπιαγωγεύου και δημοτικού 

ςχολεύου ωσ και η εφαρμογό του για όλουσ τουσ μαθητϋσ, αποτελεύ όραμα του 

κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ το οπούο ϋχει 

υλοποιηθεύ, μόνο, μερικώσ μϋχρι ςόμερα και εύχε όδη υποςτεύ απαξύωςη, με τον 

διαχωριςμό ςε πρωινό, υποχρεωτικό (8:15 – 13:15) και απογευματινό, 

προαιρετικό (13:15 – 16:00) με παρϊλληλη κατϊργηςη του υπεύθυνου δαςκϊλου 

που επϋφερε το Π.Δ. 79/2017. 

 Η απόφαςη τησ παρϊλληλησ, με όρουσ ανταγωνιςμού, λειτουργύασ των 

Κ.Δ.Α.Π. με τα ολοόμερα τμόματα των ςχολεύων, με προγρϊμματα  ςτα οπούα 

εντϊςςονται δραςτηριότητεσ που αποτελούν διδακτικϊ αντικεύμενα του 

Ολοόμερου καθώσ και η μελϋτη των ςχολικών μαθημϊτων τησ επόμενησ 
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ημϋρασ, εντόσ, μϊλιςτα, του ςχολικού χώρου, αποτελεύ καύριο χτύπημα ενϊντια 

ςτον θεςμό του Ολοόμερου ςχολεύου, με προφανεύσ ςτοχεύςεισ.  

Συρρύκνωςη του δημόςιου ςχολεύου με ςταδιακό μεταφορϊ του 

περιεχομϋνου του ςτισ δομϋσ των Ο.Τ.Α. «από το παρϊθυρο» (αφού το 

Σύνταγμα απαγορεύει τη ςυνολικό μεταφορϊ τησ εκπαύδευςησ) με «δώρο» τη 

δυνατότητα πραγματοπούηςησ προςλόψεων από τουσ Ο.Τ.Α. ελαςτικϊ 

εργαζομϋνου και απόλυτα εξαρτώμενου προςωπικού. Ιδανικό ευκαιρύα 

υλοπούηςησ των προτϊςεων τησ ϋκθεςησ Πιςςαρύδη κϊτω από τον μανδύα τησ 

εξυπηρϋτηςησ των γονϋων που εργϊζονται ςε εξαντλητικϊ ωρϊρια ςε  

ςυνθόκεσ εργαςιακού μεςαύωνα. 

Τρανό δεύγμα τησ απόλυτησ αδιαφορύασ των κυβερνώντων για το 

παιδαγωγικό περιεχόμενο αλλϊ και για την προςταςύα των μαθητών, αποτελεύ 

το γεγονόσ ότι η υλοπούηςη τησ Κ.Υ.Α. θα «ανούξει την πόρτα» τησ ανεξϋλεγκτησ 

παρουςύασ προςώπων ϊςχετων με τη λειτουργύα των ςχολεύων ςε ώρεσ 

λειτουργύασ τουσ, κϊτι που πϋρα από παρϊνομο αφού «αγνοεύ» το ϊρθρο 18 του 

Π.Δ. 79/2017 που ςτην 3η του παρϊγραφο την απαγορεύει ενϋχει, παρϊλληλα, 

προφανεύσ κινδύνουσ για την αςφϊλεια του μαθητικού δυναμικού. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ την ϊμεςη ανϊκληςη τησ Κ.Υ.Α. και την 

αποκατϊςταςη τησ ομαλόσ λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων με ςεβαςμό 

ςτισ παιδαγωγικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών, ςτην αςφϊλειϊ τουσ και τη 

λειτουργύα του Ολοόμερου ςχολεύου. 

   

 

 


