
 
 

 

 

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα τα ΚΔΑΠ για το Ολοήμερο Σχολείο». 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε ο 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου - 

Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, καταγγέλλεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 

στη βάση ότι προχωράει στοχευμένα σε ένα ακόμα χτύπημα στο θεσμό του 

Ολοήμερου Σχολείου. 

Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2332/2-6-21, σύμφωνα με την οποία δίνεται η 

δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας των ΚΔΑΠ (Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών), με τα ολοήμερα τμήματα του δημόσιου σχολείου. Το 

ολοήμερο σχολείο, όμως, οραματίστηκε και στηρίχτηκε από την εκπαιδευτική 

κοινότητα και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς 

στόχους, με την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Συνεπώς η 

οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση σε διαφορετική βάση, είναι αντίθετη με το 

παιδαγωγικό κίνημα. 

Όπως αναδεικνύεται, ο δρόμος για την απαξίωση του θεσμού ανοίχτηκε,  

με την αντιπαιδαγωγική απόφαση να καταργηθεί ο Υπεύθυνος Ολοήμερου και 

να διαχωριστεί σε πρωινό - υποχρεωτικό και απογευματινό – προαιρετικό, από 

την προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η σταδιακή υποβάθμιση του 

ολοήμερου προγράμματος με την έλλειψη υποδομών, την υποστελέχωση, τη 

συνεχή παιδαγωγική υποβάθμιση, «επιτρέπουν» στην πολιτική ηγεσία να δώσει 

ένα ακόμα χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη ΚΥΑ οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση του ολοήμερου 
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σχολείου και τη μείωση των θέσεων εργασίας και δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση 

της πολιτικής ηγεσίας, να συρρικνώσει τόσο το Δημόσιο Σχολείο όσο και την 

ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Κυρία Υπουργέ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και 

σύσσωμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει επιτέλους να αντιληφθεί 

ότι το δημόσιο σχολείο, το σχολείο όλων των παιδιών, πρέπει να υποστηριχθεί, 

να στελεχωθεί και να αναβαθμιστεί κι όχι να είναι ένα σχολείο της ταξικής 

διαστρωμάτωσης, που υπαγορεύουν οι ιδεολογικές σας αναφορές και αφετηρίες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου - Αρχαίας 

Ολυμπίας Ηλείας; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ανάκληση της Κ.Υ.Α. και στην 

αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με 

σεβασμό στις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών και στη λειτουργία του 

Ολοήμερου Σχολείου; 

 

 

 

                                  Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

                                                                                                                               

                                               Μαρία Απατζίδη,  

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                          ΜέΡΑ 25 
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