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Αλαθνίλσζε 
 

Η δεκνζίεπζε από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΦΕΚ 2332/02-06-2021 κε ηίηιν «Πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ 

(Κ.Δ.Α.Π.)» επηθέξεη έλα αθόκα πιήγκα ζηνλ ζεζκό ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

πλερίδεη ηελ πνιηηηθή απαμίωζεο ηνπ ζεζκνύ, ε νπνία νδήγεζε ρηιηάδεο παηδηά ζε ηδησηηθά 

θέληξα κειέηεο, κε δπζβάζηαθηα έμνδα γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο,  κηα πνιηηηθή απαμίωζεο πνπ μεθίλεζε ε πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε ηωλ ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, 

ε νπνία θαηάξγεζε ηνλ ππεύζπλν δάζθαιν ηνπ Οινήκεξνπ θαη πξνρώξεζε ζηνλ δηαρωξηζκό ηνπ 

ζρνιείνπ (Π.Δ.79/2017, άξζξν 11) ζε πξωηλό-ππνρξεωηηθό (08:15–13:15) θαη απνγεπκαηηλό-

πξναηξεηηθό (13:15–16:00), έλαο δηαρσξηζκόο πνπ άλνημε ηνλ «αζθό ηνπ Αηόινπ» θαη έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα ζηελ Κπβέξλεζε ηεο ΝΔ λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν βήκα! 

Σν ΦΕΚ πνπ ππνγξάθνπλ 3 Τπνπξγνί θαη 4 Τθππνπξγνί ηεο Κπβέξλεζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

ιεηηνπξγίαο κέζα ζε ζρνιηθά θηήξηα, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζηα Κέληξα Δεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο Δήκωλ (ΚΔΑΠ), κεηά ην ηέινο ηνπ ππνρξεωηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ώξα 13:15), 

δειαδή ηαπηόρξνλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

όηη ως στολικό ωράριο νοείται το σποτρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα!!! 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κέζα ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ώξα πνπ ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν ζρνιείν, 

ζα ιεηηνπξγνύλ «αληαγωληζηηθά» πξνγξάκκαηα ηωλ Δήκωλ πνπ ζα αθνξνύλ δξαζηεξηόηεηεο ίδηεο, 

παξόκνηεο ή θαη εληειώο άζρεηεο από απηέο ηνπ ζρνιείνπ ππνλνκεύνληαο ηνλ ξόιν ηνπ Οινήκεξνπ! 

Θα κπαηλνβγαίλνπλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν ελήιηθεο θαη παηδηά ρωξίο ην ζρνιείν λα κπνξεί λα αζθήζεη 

ηνλ παξακηθξό έιεγρν νύηε ωο πξνο ηελ αζθάιεηα ηωλ εγθαηαζηάζεωλ νύηε ωο πξνο ηελ 

αζθάιεηα ηωλ καζεηώλ! Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ην ζρεηηθό ΦΕΚ δελ ιακβάλεη θαλ ππόςε ηνπ, ην 

όηη ην Π.Δ.79/2017, ζην άξζξν 18, παξ. 3, αλαθέξεη ξεηά πσο: «Καλέλα άηνκν πιελ ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ κπνξεί λα παξακέλεη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». 

Είλαη πξνθαλήο ε πξνζπάζεηα λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηε κεηαθνξά, ζην κέιινλ, 

κέξνπο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (Οινήκεξν ζρνιείν) ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζώο 

ην ύληαγκα ηεο ρώξαο απαγνξεύεη ηε ζπλνιηθή κεηαθνξά ηεο εθπαίδεπζεο, ώζηε λα κεησζεί γηα ηελ 

θεληξηθή εμνπζία ν «βξαρλάο» εμαζθάιηζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ. 

Σαπηόρξνλα, «ραξίδνπλ» ζηνπο Δεκάξρνπο ηε δπλαηόηεηα δηνξηζκώλ κε ςεθνζεξηθά θξηηήξηα, 

θαζώο νη πξνζιήςεηο ζηνπο Ο.Σ.Α γίλνληαη κε εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηνύο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Είλαη γλσζηό πσο νη Ο.Σ.Α ηα έρνπλ θαηαθέξεη ηόζν θαιά(!!!) ζε κηα ζεηξά 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί (κεηαμύ απηώλ ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ, νη 

επηζθεπέο, νη ζπληεξήζεηο θιπ) πνπ είλαη βέβαην όηη ζα δηαπξέςνπλ θαη ζηνλ λέν ηνπο ξόιν! 
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Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ Κπβέξλεζε λα απνζύξνπλ ηελ απαξάδεθηε ξύζκηζε θαη λα ζηακαηήζνπλ 

ηελ ππνλόκεπζε ηνπ Δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

 

Γηα ην Δ.. 
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