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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για «Κοινωνικό 

φροντιστήριο» 

 

Νέο κτύπημα στις εκπαιδευτικές δομές και στις εργασιακές σχέσεις 

ετοιμάζουν κυβέρνηση και Ε.Ε.   

Αθετώντας τις εξαγγελίες περί λειτουργίας της πρόσθετης διδακτικής 

στήριξης και ενώ έχει περάσει πάνω από το μισό διδακτικό έτος ανακοινώνει τη 

λειτουργία «κοινωνικού φροντιστηρίου» με προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω του 

ΟΑΕΔ – αξιοποιώντας κονδύλια από ΕΣΠΑ – αποκλείοντας χιλιάδες απολυμένους 

αναπληρωτές συναδέλφους μας, ελαστικοποιώντας ακόμα περισσότερο τις 

εργασιακές σχέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, δημιουργώντας νέες αντιθέσεις 

ανακυκλώνοντας την ανεργία των νέων συναδέλφων. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται 

μετά από τις έωλες και νομικά αστήρικτες προσλήψεις εκπαιδευτικών των ΙΕΚ για 

κάλυψη εκπαιδευτικών κενών στα ΕΠΑΛ μετά τις ανάλγητες διαθεσιμότητες των 

συναδέλφων το καλοκαίρι και των προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής 

αγωγής μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας από ΟΑΕΔ.  

Το γεγονός ότι (και) οι προσλήψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ, 

δηλαδή με κονδύλια της Ε.Ε., επιβεβαιώνει ότι η κατάργηση της μονιμότητας, η 

γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και στο Δημόσιο, αποτελούν στρατηγική 

επιλογή της Ε.Ε. Άλλωστε, περίπου 20 χιλιάδες συμβασιούχοι εργάζονται αυτή τη 

στιγμή στην εκπαίδευση (5μηνα, αναπληρωτές-ωρομίσθιοι ΕΣΠΑ κλπ…), στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αυτή 

είναι Ε.Ε. και αυτά είναι τα περιβόητά κονδύλιά της! 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει αυτά τα σχέδια προσλήψεων εκπαιδευτικών 

που αποδομούν τις εργασιακές σχέσεις και απαιτεί: 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από Υπουργείο Παιδείας. (Κανένας) άλλος 

φορέας πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να πραγματοποιεί 

προσλήψεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία (απόφαση 2592/1999 του 

ΣτΕ). 

 Άμεση έναρξη της ΠΔΣ (εντατικό πρόγραμμα λόγω καθυστερήσεως 

εφαρμογής) με προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών από τον τελικό πίνακα 

κατάταξής τους. 

 

Οι αγώνες  εκπαιδευτικών – γονιών – μαθητών θα βάλουν φραγμό στην 

αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης-Ε.Ε. 
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