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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ 
ΟΑΕΔ 

 

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Φέτος είχαμε μηδενικούς μόνιμους 
διορισμούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διορισμών 
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για του χρόνου. 
Συγκεκριμένα θα διοριστούν 95 νηπιαγωγοί (ΠΕ60) και 17 δάσκαλοι!!! 

Προσλήψεις Αναπληρωτών: Έως σήμερα για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών έχουν προσληφθεί 6.975 αναπληρωτές έναντι 
8.207 συνολικά την περυσινή χρονιά. 

1276 νηπιαγωγοί από τους οποίους οι 798 μέσω ΕΣΠΑ 

2961 δάσκαλοι από τους οποίους οι 2363 μέσω ΕΣΠΑ 

2738 εκπ/κοι ειδικοτήτων μέσω ΕΣΠΑ 2724 πλήρους και 14 μειωμένου 
ωραρίου 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών: Έως σήμερα αποσπάστηκαν από ΠΥΣΠΕ σε 
ΠΥΣΠΕ 2.227 εκπαιδευτικοί, ικανοποιήθηκε δηλαδή ποσοστό 37,87% 
των αιτήσεων, έναντι ποσοστού 81,53% το σχολικό έτος 2012-13, αλλά 
ακόμη υπάρχουν εκπαιδευτικοί, που, ενώ πήραν απόσπαση, μέχρι και 
σήμερα δεν αποδεσμεύτηκαν από τις οργανικές τους θέσεις. 

Συμπτύξεις συγχωνεύσεις: πάγια τακτική, για να φτιάξουν μεγάλα 
πολυδύναμα σχολεία ΕΑΕΠ στοιβάζοντας πλέον 28 παιδιά ανά τμήμα 
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και μετακινώντας συνεχώς εκπαιδευτικούς για να καλύψουν την 
αδιοριστία. 

Παραπέρα ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας: πρόσληψη 7000 
εργαζομένων στην ειδική αγωγή αλλά και στη γενική εκπαίδευση και 
όχι μόνο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ με 
427 ευρώ, αν είναι κάτω των 25 ετών, και 490 ,αν είναι άνω των 25. 
Πρόκειται για ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές... ) βοηθητικό προσωπικό 
(τραπεζοκόμους, καθαριστές, επιστάτες...). Έγινε ακόμα και 
προσπάθεια πρόσληψης 600 νηπιαγωγών με τον τρόπο αυτό που θα 
τσάκιζε τα δικαιώματα των νηπιαγωγών που για την ώρα αποτράπηκε. 

Αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των προωθούμενων 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, για τη λειτουργία και φύλαξη 
σχολείων και κτιρίων. Π.χ. οι διαθεσιμότητες των σχολικών φυλάκων 
καλύπτονται από πεντάμηνους εργαζόμενους μέσα από τα 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ενώ παράλληλα προωθούν τις 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) με απολυμένους 
συμβασιούχους. 

Οι 7000 διορισμένοι μέσω ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ είναι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι 
που αυτές τις μέρες έρχονται στα σχολεία μας τοποθετημένοι από το 
Υπουργείο μέσω των περιφερειακών Δ/νσεων για τους οποίους πρέπει 
να διεκδικήσουμε από κοινού τα αυτονόητα (να πληρώνονται, να έχουν 
ασφάλεια, αναρρωτικές άδειες...). 

Τα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας χρησιμοποιούνται σαν 
όχημα για να χτυπηθεί η μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη 
δικαιώματα. 

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι 
αυτοί ως εργαζόμενοι, αλλά ως ωφελούμενοι. Με το ιδιότυπο πλαίσιο 
«ειδικού σκοπού», που η κυβέρνηση έχει θεσπίσει επιχειρεί να 
αφαιρέσει από τους εργαζόμενους αυτούς και άλλα βασικά εργασιακά 
δικαιώματα, όπως να πληρώνονται στο τέλος του μήνα, να έχουν άδεια, 
ασθένεια από την πρώτη μέρα, να εργάζονται με τις απαραίτητες 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Κυβέρνηση, εργοδοσία, στελέχη του 
ΟΑΕΔ αλλά και των ΟΤΑ έφτασαν στο σημείο να απειλούν τους 
εργαζόμενους ότι δεν έχουν το δικαίωμα στην απεργία, στην οργάνωση 
του αγώνα για την ίδια τους τη ζωή. 

 Είναι προφανές ότι η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας τις 
αντιλαϊκές πολιτικές που επιβάλλει η τρόικα, αξιοποιεί την “κρίση” που 
δημιούργησε η εναλλαγή τους στην εξουσία τα τελευταία 40 χρόνια, για 



να μειώσει ακόμα περισσότερο τους μισθούς και να τσακίσει εργασιακά 
δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. 

Είναι η νέα γενιά των εργαζόμενων που προλειαίνει και το δικό μας 
μέλλον ή το μέλλον των αυριανών εκπαιδευτικών, που με τη νέα 
"οργανική" της κινητικότητας (έχει προσωρινά παγώσει) θα 
μετακινούνται συνεχώς ανά την Ελλάδα. Έτσι θέλουν τα παιδιά μας- 
αλλά κι εμείς εδώ είμαστε να μην τους αφήσουμε να μας κάνουν 
περιφερόμενους. 

Αξίζει να αναφερθούμε λίγο στο τι γίνεται στους ΟΤΑ Δήμους, γιατί 
είναι προάγγελοι αντίστοιχων εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή:  

Τέσσερις χιλιάδες εργαζόμενοι των Δήμων διαφόρων ειδικοτήτων από 
272 Δήμους (53 Δήμοι που έχουν λιγότερους από 6.000 κατοίκους 
εξαιρούνται) οδηγούνται στην απόλυση, μετά τους σχολικούς φύλακες 
και τους δημοτικούς αστυνόμους, που βρίσκονται ήδη σε 
διαθεσιμότητα. 

Αυτό το προσωπικό κρίθηκε πλεονάζον με βάση τις μελέτες στελέχωσης 
των ΟΤΑ (αξιολόγησης των δομών), που έστειλε το Υπουργείο 
Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους, αδιαφορώντας πλήρως αν 
κοινωνικές τους υπηρεσίες υπολειτουργούν ή αν καλύπτονται βασικές 
λαϊκές ανάγκες. 

Οι μελέτες αυτές βασίστηκαν σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως περίπου 
και της δικής μας αξιολόγησης (πληθυσμός του δήμου, αριθμός 
εργαζομένων, οικονομικά αποτελέσματα, κόστος μισθοδοσίας σε σχέση 
με τα έσοδα και ανά κάτοικο, νησιωτικότητα, ορεινότητα κ.ά.) για να 
οδηγηθούν χιλιάδες εργαζόμενοι των Δήμων στη διαθεσιμότητα. 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Απαιτούμε:  

 Μετατροπή όλων των συμβάσεων ελαστικής εργασίας σε μόνιμες 

προσλήψεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 

 

 Καμία διαθεσιμότητα-απόλυση. Να παρθούν πίσω όσες έγιναν μέχρι 

τώρα 

 



ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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