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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία: 
 
α) προσλαμβάνει αναπληρωτές ΕΣΠΑ για τα ολοήμερα σχολεία  
β) τοποθετούνται σε διευθύνσεις από τις οποίες πριν λίγες ημέρες μετακινήθηκαν στην 

περιφέρεια δάσκαλοι γιατί θεωρήθηκαν υπεράριθμοι 
 
Είναι φανερό ότι ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο ξηλώματος της σταθερής και μόνιμης εργασίας 

στο δημόσιο σχολείο και κάθε εργασιακού δικαιώματος που απορρέει από αυτή! 
 
Συγκεκριμένα: 
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν ΜΟΝΟ πιλοτικές δομές. Μέχρι σήμερα λόγω του 

παραπάνω, ΔΕΝ μπορούσαν να προσληφθούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με αυτά τα 
προγράμματα παρά μόνο σε δομές που τις χαρακτήριζαν πιλοτικές (ΖΕΠ τμήματα υποδοχής 
κ.λπ.).  

Η απόφαση αυτή του υπουργείου σημαίνει ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του δημόσιου 
σχολείου αντιμετωπίζεται πια ως πιλοτική δομή που δε χρειάζεται δασκάλους από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και άρα θα αποσύρονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί από την κάλυψη 
όλων αυτών των θέσεων, όπως έγινε πριν δυο χρόνια με τα τμήματα υποδοχής και τους 
δασκάλους στις σχολικές μονάδες ΖΕΠ.  

Αν οι δομές του δημόσιου σχολείου μετατρέπονται σταδιακά σε πιλοτικά προγράμματα, 
καταλαβαίνουμε όλες και όλοι ότι άμεσα θα απαγορευτούν για τη σταθερή εργασία. Δε θα 
μπορεί το μόνιμο προσωπικό να τις καλύπτει και άρα νέες λίστες υπεραρίθμων θα 
φτιάχνονται. 

Ταυτόχρονα, η πρόσληψη ειδικά αυτή τη στιγμή, σε Διευθύνσεις που πριν λίγες ημέρες 
έγιναν μετακινήσεις διορισμένων καθιστά το ζήτημα σε μέγιστη παραβίαση των 
στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων!!! Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ΚΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
και μάλιστα στα ΠΥΣΠΕ από τα οποία έγιναν μετακινήσεις! Αποδεικνύεται ότι κυβέρνηση 
και υπουργείο παιδείας προχωρούν με συντονισμένο σχέδιο που στην ολοκλήρωσή του έχει 
την πλήρη καταστροφή των όποιων στοιχείων μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο 
σχολείο. 

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΔΟΕ που ενώ οφείλει να αποκαλύψει τη μεγάλη εικόνα του 
ολοκληρωμένου σχεδίου της κυβέρνησης, το αποσιωπά συνεχώς, αντιμετωπίζοντάς τα 
διάφορα επεισόδια του κυβερνητικού σχεδιασμού ως επιμέρους.  

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού 
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 Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους, με δίχρονη υποχρεωτική 

Προσχολική Αγωγή, ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Αποκλειστικά 

αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή 

 Όχι στο "νέο σχολείο" της αγοράς, της ημιμάθειας, της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και της 

κινητικότητας Εκπαιδευτικών- Μαθητών! 

 Να καταργηθούν οι νόμοι για "νέο σχολείο" - "νέο Λύκειο". 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμιά κινητικότητα, καμία διαθεσιμότητα – 

απόλυση. 

 Να εμποδίσουμε τα μέτρα της σφαγής των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εργαζομένων 

 Να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική! 

 

 

 

TO Δ.Σ. 


