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πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 
 

Σηο πξνεγνύκελεο κέξεο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηόζν ε ππνπξγηθή 

απόθαζε γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ (ΦΔΚ 1324, η. Β’), όζν θαη ν λόκνο 4386/2016 (ΦΔΚ 83, η. Α’) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

ηα άξζξα 33, 35 θαη 36 πνπ αθνξνύλ ηελ νξγαληθόηεηα ησλ λεπηαγσγείσλ, ηε ζπκπιήξσζε 

σξαξίνπ θαη άιια ζέκαηα. 

Με ηηο αιιαγέο απηέο πνπ ςήθηζε ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ζέιεη λα εμαζθαιίζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ιείπνπλ, κηαο θαη ην κεγαιεπήβνιν ζρέδην ησλ 20.000 δηνξηζκώλ ζπλάληεζε 

ηελ άξλεζε ησλ δαλεηζηώλ. Οη ρηιηάδεο ειιείςεηο ζα θαιπθζνύλ κε κεηαθηλήζεηο  

εθπαηδεπηηθώλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν, από Γηεύζπλζε ζε Γηεύζπλζε θαη πηζαλόλ από 

Πεξηθέξεηα ζε Πεξηθέξεηα.   

Σν ππνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε πινπνηνύλ ηηο δεζκεύζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη κε ηα 

κλεκόληα, εθαξκόδνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ΟΑΑ, αμηνπνηνύλ ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηνπο 

άθεζαλ παξαθαηαζήθε νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. Δπεθηείλνπλ ην «λέν ζρνιείν» ηεο 

Γηακαληνπνύινπ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ην ζρνιείν ησλ δεμηνηήησλ, πνιπδηαζπαζκέλν, 

θζελό θαη επέιηθην, ζρνιείν ηεο αγνξάο.  
 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ 
 

Η ππνπξγηθή απόθαζε  θαζηεξώλεη έλα ηύπν ζρνιείνπ, επεθηείλνληαο ζηελ νπζία ηε κνξθή 

ηνπ ΔΑΔΠ ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν κόλν πνπ αιιάδεη 

είλαη όηη ην πξσηλό πξόγξακκα ζα ιήγεη ζηηο 13.15 αληί γηα ηηο 14.00.  

Σαπηόρξνλα: 

   Καηαξγείηαη ε πξσηλή δώλε ηνπ νινήκεξνπ (7-8 π.κ.). 

  Μεηώλνληαη νη ώξεο πνπ δηδάζθεη ν δάζθαινο ζηελ θάζε ηάμε θαηά 2 ώξεο  ζε όιεο ηηο ηάμεηο 

ησλ ΔΑΔΠ, 2 ώξεο ζηελ Α θαη Β ηάμε θαη 5 ώξεο από ηε Γ ηάμε θαη πάλσ ζηα θιαζηθά νινήκεξα 

κε ηε κείσζε ησλ σξώλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 ε θάζε ηκήκα νινήκεξνπ ζα ελαιιάζζνληαη εβδνκαδηαία κέρξη θαη δέθα  δηαθνξεηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί (δάζθαινη θαη εηδηθόηεηεο)!!  

 Καηαξγείηαη ν δάζθαινο  ηνπ νινήκεξνπ. Ζ ώξα ηεο ίηηζεο θαη ηεο Μειέηεο ζα θαιύπηεηαη 

από ηηο πιενλάδνπζεο ώξεο ησλ δαζθάισλ ηεο πξσηλήο δώλεο.  

  Μεηώλνληαη νη ώξεο ησλ εηδηθνηήησλ (Αγγιηθά, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Φπζηθή Αγσγή, 

Πιεξνθνξηθή) 

   Κόβνληαη γλσζηηθά αληηθείκελα  (Θεαηξηθή Αγσγή θαη Δπέιηθηε Εώλε ζηελ Δ’ θαη ζηε η’).  

 ην νινήκεξν ζα εγγξάθνληαη νη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη θαη νη δύν 

εξγαδόκελνη. Σν κέηξν απηό νδεγεί εθηόο νινήκεξνπ ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

εξγάδνληαη ζε θαζεζηώο καύξεο, αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηνπο άλεξγνπο, ην πνζνζηό ησλ 

νπνίσλ μεπεξλά ην 25%. 
 

 Με ηηο παξαπάλσ αιιαγέο ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο δάζθαινη αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ ζα απνιπζνύλ. Θα νδεγεζνύλ ζηελ κόληκε αλεξγία αληί γηα ηνπο κόληκνπο 

δηνξηζκνύο πνπ ππνζρέζεθε ν ππνπξγόο. 



πγθεθξηκέλα ζηελ Α΄ Αζήλαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηζζεύνπλ 

πεξίπνπ 418 δάζθαινη. Γελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη ππνινγηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθνηήησλ πνπ πεξηζζεύνπλ ή ππνιείπνληαη, γηαηί δελ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη ώξεο 

εηδηθνηήησλ ζηα νινήκεξα.  

 

 (παξαδνρέο: ηα ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα είλαη ηόζα όζα θαη ηα ηκήκαηα ηεο Σ΄ πνπ 

απνρσξνύλ, ε δηαίξεζε ησλ σξώλ έρεη γίλεη κε  σξάξην 22 σξώλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πεξηζζεύνπλ ζα είλαη 

πεξηζζόηεξνη αλ πξνζηεζνύλ θαη νη ώξεο ησλ δηεπζπληώλ) 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ 
 

 Σν ππνπξγείν εδώ θαη θαηξό δηαθεξύζζεη όηη ζα εθαξκόζεη ηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή 

πξνζρνιηθή αγσγή, ρσξίο βέβαηα λα μεθαζαξίδεη κε πνην πξνζσπηθό θαη ζε πνηεο θηεξηαθέο 

ππνδνκέο. Σελ ίδηα ζηηγκή κε ηνλ λ. 4386/2016 επαλαθαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

λεπηαγσγείσλ. ηα αζηηθά θέληξα γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα λεπηαγσγείν ζα ρξεηάδνληαη 14 λήπηα, 

ελώ ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 5 λήπηα.  Δθαηνληάδεο λεπηαγσγεία θηλδπλεύνπλ λα 

θιείζνπλ ζε όιε ηε ρώξα.  

 

 

 

 

 

ηελ Α΄ Αζήλαο – κε βάζε ην θεηηλό καζεηηθό πιεζπζκό –  θιείλνπλ 33 

ηκήκαηα λεπηαγσγείσλ θαη 18 είλαη ζην όξην ησλ 14 καζεηώλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξαπάλσ λόκνπ. 

Με δεδνκέλν όηη ηα πξνλήπηα αληηζηνηρνύλ ζην 16% ησλ λεπίσλ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο 

όιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο πξνλεπίσλ θαη λα πηέζνπκε γηα λα δεκηνπξγεζνύλ αληίζηνηρα 

ηκήκαηα. 
 

 

 

Σε ζρνιηθή ρξνληά 2015 – 2016 ν αξηζκόο ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

πξνζιήθζεθαλ ζηελ Α’ Γηεύζπλζε θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ πνπ απνζπάζηεθαλ από 

ηα ΠΤΓΔ ή δηαηέζεθαλ από ην Α’ ΠΤΓΔ Αζήλαο ζην Α’ ΠΤΠΔ είλαη: 

 

  
ΔΑΚΑΛΟΙ ΓΤΜΝΑΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΕΑΣΡ.ΑΓ. ΕΙΚΑΣ. ΜΟΤΙΚΗ. ΠΛΗΡΟΦ. 

ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΦΕΣΟ (πρωινό) 47294 5400 5827 1088 1452 2364 1455 

ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΟ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ΧΟΛΕΙΟΤ (πρωινό) 43307 5669 4976 1765 2130 1409 1409 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΩΝ: 3987 -       269         851    -    677    -    678         955           46    

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΤΟΤΝ  
(πρωινό)       181    

 
       39    

  
       43             2    

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΠΟΛΕΙΠΟΝΣΑΙ 
(πρωινό)  -         12     -         31    -      31      

ΔΑΚΑΛΟΙ Ε ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΦΕΣΟ 237       

ΤΝΟΛΟ ΔΑΚΑΛΩΝ ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΤΟΤΝ: 418       

ΣΜΗΜΑΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  

14 νήπια/προνήπια Λιγότερα από 13 νήπια/προνήπια 

18 33 



 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ  

ΓΑΚ. ΝΗΠ. ΓΤΜΝ. ΓΑΛ. ΑΓΓΛ. ΓΔΡΜ. ΔΙΚΑ Θ.Α. ΜΟΤ Σ.Π.Δ. 
Δ. 

Αγσγή 

25 53 25 - 18 3 57 55 35 13 170 

ΜΔ ΑΠΟΠΑΗ Ή ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΌ ΣΗ Β/ΘΜΙΑ  

ΓΤΜΝ. ΓΑΛ. ΑΓΓΛ. ΓΔΡΜ. ΔΙΚΑ Θ.Α. ΜΟΤ Σ.Π.Δ.  

54 7 30 13 32 6 10 44  

 

πλάδειθνη –ηζζεο 
 

Οη αιιαγέο πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκόζεη ε ζπγθπβέξλεζε από ηνλ επηέκβξε πιήηηνπλ ηα  

κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ, θαη αο πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα καο πείζεη γηα ην 

αληίζεην. Ζ πξνάζπηζή ηνπο δελ πινπνηείηαη κε ρηιηάδεο ιηγόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο, κε νπζηαζηηθή 

δηάιπζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, κε ζπγρσλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο λεπηαγσγείσλ, κε αλππαξμία 

ππνζηεξηθηηθώλ θαη αληηζηαζκηζηηθώλ δνκώλ.  

Αλ δελ αγσληζηνύκε ηώξα ελάληηα ζηηο πεξηθνπέο, δηεθδηθώληαο κόληκνπο, καδηθνύο 

δηνξηζκνύο, νξγαληθέο ζέζεηο γηα ηηο εηδηθόηεηεο, δηαθύιαμε ησλ εξγαζηαθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ, ζα βξεζνύκε ζε έλα ηνπίν εξγαζηαθήο θηλεηηθόηεηαο, νκεξίαο 

θαη αλεξγίαο. 

 
 

Άξηεκηο Κιηάθα,  

ηει. 6986599304, akliafa@gmail.com 

                                                                      Γεσξγηόπνπινο Γηώξγνο  (αλαπιεξσκαηηθόο)  

ηει. 6948519294  geogeor2@gmail.com 
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