
 

Θέμα: 13 Ιανουαρίου εκδικάζεται ςτην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηςη ακύρωςησ 

τησ Δ.Ο.Ε. κατά τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου» 

 

   Την Παραςκευό 13 Ιανουαρύου 2017 εκδικϊζεται ςτην Ολομϋλεια του 

Συμβουλύου Επικρατεύασ η αύτηςη ακύρωςησ που κατϋθεςε η Διδαςκαλικό 

Ομοςπονδύα κατϊ τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ του, πρώην, Υπουργού Παιδεύασ 

κ. Φύλη  «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαύου Τύπου Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου» (ΦΕΚ 

Β/2670/26-8-2016) καθώσ και κϊθε ϊλλησ προγενϋςτερησ ό μεταγενϋςτερησ 

πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ Διούκηςησ. 

   Πρόκειται για την αύτηςη ακύρωςησ που κϊποιοι ϋςπευςαν να υποβαθμύςουν 

διαρρϋοντασ την πληροφορύα ότι (δόθεν) εύχε κατατεθεύ εκπρόθεςμα. 

   Η αύτηςη ακύρωςησ που κατϋθεςε η Δ.Ο.Ε. διϊ τησ νομικόσ τησ ςυμβούλου 

ςτρϋφεται κατϊ του ςυνολικού ςχεδιαςμού του Υπουργεύου Παιδεύασ ςε ςχϋςη 

με το Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο αφού όπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρει «…Κατϊ 

κανόνα η μετατροπό των Νηπιαγωγεύων ςε Ολοόμερα, ςυνδϋονταν με πρόςληψη 

προςωπικού και αύξηςη των οργανικών θϋςεων των υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών, προκειμϋνου να καλυφθούν οι ανϊγκεσ ςε προςωπικό, όπωσ 

ρητώσ ορύζεται ςτην εξουςιοδοτικό διϊταξη. Με την προςβαλλόμενη Υπουργικό 

Απόφαςη, ωςτόςο, ανετρϊπη ςτο ςύνολό τησ η διαδικαςύα, χωρύσ τϋτοια 

δυνατότητα να προκύπτει εκ του νόμου. Έτςι όλα τα νηπιαγωγεύα ετρϊπηςαν ςε 

Ολοόμερα, χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ οποιοςδόποτε ςχεδιαςμόσ και χωρύσ να 

ληφθούν υπόψη οι ανϊγκεσ λειτουργύασ τουσ, ενώ την ύδια ςτιγμό, βϊςει 

παρϊτυπου κανονιςτικόσ εγκυκλύου εύχε μειωθεύ ο αριθμόσ των νηπύων, που 
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δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςτο Ολοόμερο πρόγραμμα και τελικώσ δόθηκε η 

δυνατότητα αναςτολόσ τησ λειτουργύασ του Ολοόμερου Προγρϊμματοσ ανϊλογα με 

τον αριθμό των νηπύων, που δικαιούνται να εγγραφούν και να φοιτόςουν ςε 

αυτό…». 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει τονύςει ότι οι ρυθμύςεισ για τη λειτουργύα του 

Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου ενϋχουν ςοβαρό κύνδυνο υποβϊθμιςησ ενόσ θεςμού 

που μϋχρι ςόμερα ϋχει να παρουςιϊςει πολλαπλϊ οφϋλη για τα νόπια, μϋςα 

από την ποιοτικό – παιδαγωγικό χρόςη του χρόνου που διαθϋτει.  

   Οι ενϋργειεσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ εύναι ολϋθριεσ για τουσ μαθητϋσ, αφού με 

τη διϊκριςη του προγρϊμματοσ ςε βαςικό υποχρεωτικό και προαιρετικό και 

την αυτονομύα δραςτηριοτότων των δύο προγραμμϊτων χωρύσ καμύα 

ςυνϋχεια, χϊνεται η  ςύνδεςη με τισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, ενώ 

τα νόπια φοιτούν ταυτόχρονα ςε δύο ό και τρύα διαφορετικϊ τμόματα με 

ϊλλουσ ςυμμαθητϋσ κϊθε φορϊ, γεγονόσ που  δε βοηθϊ την προςαρμογό τουσ 

ςτη νϋα πραγματικότητα που εύναι η ϋνταξό τουσ ςτο Νηπιαγωγεύο. 

Ταυτόχρονα υποβαθμύζει τον εκπαιδευτικό ρόλο του απογευματινού τμόματοσ 

και του/τησ νηπιαγωγού που το αναλαμβϊνει. 

   Έχει παρϊλληλα επιςημϊνει ότι μϋςω των ρυθμύςεων αυτών ανούγει 

διϊπλατα ο δρόμοσ ςτην κατϊργηςη οργανικών θϋςεων και την παραπϋρα 

ελαςτικοπούηςη των εργαςιακών ςχϋςεων των νηπιαγωγών.  

   Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι 

   η ςυνεδρύαςη του ΣτΕ όπου θα εκδικαςτεύ η αύτηςη ακύρωςησ τησ Δ.Ο.Ε. εύναι 

μια διαδικαςύα ςημαντικό που, όμωσ, ςε καμύα περύπτωςη δεν υποκαθιςτϊ τη 

ςυλλογικό δρϊςη και τον αγώνα που οφεύλουμε να ςυνεχύςουμε να δύνουμε 

μϋχρι να αποςυρθούν οι ολϋθριεσ Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ τόςο για το 

Νηπιαγωγεύο όςο και για το Δημοτικό Σχολεύο. 

   Ο κλάδοσ μασ απαιτεί να ανακληθούν τώρα οι ρυθμίςεισ τησ Υ.Α. για το 

Νηπιαγωγείο.  

   Ζητϊμε: 

 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο 

δωδεκϊχρονο δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη 

υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 

ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο).  

 Διατόρηςη του ενιαύου χαρακτόρα ςτο Ολοόμερο Πρόγραμμα  από την 

ϋναρξη  μϋχρι το τϋλοσ του και δυνατότητα εναλλαγόσ ωραρύου μεταξύ 

των νηπιαγωγών του πρωινού και του απογευματινού προγρϊμματοσ.   



Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα ενημερώςει με νεότερο ϋγγραφό του για την ώρα τησ 

ςυγκϋντρωςησ διαμαρτυρύασ ςτο ΣτΕ  η ςυμμετοχό ςτην οπούα θα καλυφθεύ με 

διευκολυντικό ςτϊςη εργαςύασ. 

Οι εκπαιδευτικοί τησ Π.Ε. υπεραςπιζόμαςτε το δημόςιο ςχολείο.  

Απαντάμε δυναμικά ςτην πολιτική διάλυςησ τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ από το 

Υπουργείο Παιδείασ.  

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


