
Καταργούν 118 και συγχωνεύουν 29 

Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 

 
Tη χαριστική βολή στην ήδη υποβαθμισμένη παρεχόμενη εκπαίδευση έρχεται να 

δώσει η απόφαση για κατάργηση 118 δημοτικών και νηπιαγωγείων,συγχώνευση 29 

δημοτικών και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2013 - 14, την οποία υπέγραψε 

χτες ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος. Μετά τις συγχωνεύσεις 2.000 

σχολείων που πραγματοποίησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πριν δύο χρόνια, η 

σημερινή κυβέρνηση προχωρά σε νέο κύκλο κατάργησης και συγχώνευσης της 

δημόσιας και δωρεάν Παιδείας με τραγικές συνέπειες. Για μαθητές που θα πρέπει να 

διανύουν χιλιόμετρα μέχρι το σχολείο, αφού πολλά θα κλείσουν κι όταν φτάνουν σε 

αυτό θα στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα. Τους γονείς που θα πρέπει να βάζουν 

το χέρι στην τσέπη και για τη μεταφορά των παιδιών τους (ήδη το πρόβλημα της μη 

ασφαλούς και δωρεάν μεταφοράς λόγω της συνεχώς μειούμενης κρατικής 

χρηματοδότησης οξύνεται όλο και περισσότερο), ενώ τα προνήπια μένουν εκτός 

νηπιαγωγείων. 

Σύμφωνα με την απόφαση, από τον Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα: 

 Καταργούνται 87 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά σχολεία. 

 Συγχωνεύονται 17 δημοτικά σχολεία και 12 νηπιαγωγεία. 

 Υποβιβάζονται (δηλαδή θα έχουν λιγότερα τμήματα) 34 δημοτικά σχολεία 

και 5 νηπιαγωγεία. 
Για τους εκπαιδευτικούς, αυτό σημαίνει ότι χάνονται συνολικά 336 οργανικές 

θέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «μόνιμος 

εκπαιδευτικός είναι εκείνος που έχει οργανική θέση». Αρα 336 δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί μπαίνουν σε τροχιά απόσπασης, μετάθεσης και γιατί όχι και 

κινητικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Από τις καταργήσεις χάνουν τη μονιμότητά τους 113 δάσκαλοι και 111 

νηπιαγωγοί. 
 Από τις συγχωνεύσεις χάνονται 34 τμήματα κι άρα τόσες 

θέσεις δασκάλων και 13 νηπιαγωγών. 

 Από τους υποβιβασμούς χάνονται 60 θέσεις δασκάλων και 5 νηπιαγωγών. 

Με την ίδια απόφαση, πρόκειται να ιδρυθούν ...3 δημοτικά σχολεία και 2 

νηπιαγωγεία, ενώ προάγονται (δηλαδή θα έχουν περισσότερα τμήματα) 2 δημοτικά 

σχολεία. 

Οι σχολικές μονάδες που καταργούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2013 - 14 

είναι: 1 δημοτικό στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, 3 Ροδόπη, 1 Α' 

Αθήνα, 7 Αν. Αττική, 2 Δ' Αθήνας, 1 Αιτωλοακαρνανία, 1 Ηλεία, 1 Καρδίτσα, 1 Β' 

Θεσσαλονίκη, 2 Ημαθία, 1 Πέλλα, 1 Σέρρες, 1 Κάλυμνος, 2 Λακωνία, 1 Εύβοια, 3 

Ευρυτανία, 1 Φθιώτιδα, 1 Φωκίδα. 

Τα Νηπιαγωγεία που καταργούνται: 3 Διεύθυνση Εβρου, 4 Ροδόπη, 2 Α' Αθήνας, 19 

Αν. Αττικής, 1 Γ' Αθήνας, 3 Δ' Αθήνας, 1 Αιτωλοακαρνανία, 2 Γρεβενά, 2 Φλώρινα, 1 

Θεσπρωτία, 1 Καρδίτσα, 1 Κέρκυρα, 3 Β' Θεσσαλονίκης, 3 Ημαθία, 2 Κιλκίς, 10 

Πέλλα, 12 Σέρρες, 1 Ηράκλειο Κρήτης, 4 Δωδεκάνησα, 5 Λακωνία, 3 Βοιωτία, 2 

Εύβοια, 2 Φωκίδα. 



Αναλυτικά οι καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί περιλαμβάνονται στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

et.diavgeia.gov.gr. με κωδικό ΑΔΑ:ΒΛ459-ΥΒΦ. 
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