
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
από ό,τι φαίνεται από το συνημμένο αρχείο το υπουργείο παιδείας θα καλυψει κενά 

σε σμεαε κεδυ, νηπιαγωγεία, ειδικότητες όπως νοσηλευτές και ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς που δεν δίδασκαν όλοι/ες μεν στην εκπαίδευση αλλά 

στελέχωναν διάφορες υπηρεσίας, ειδικά σε σχέση με την ειδική αγωγή, όχι 

προσλαμβάνοντας αναπληρωτές ή ωρομίσθιους αλλά μέσω της κοινωφελούς 

εργασίας!: 

Επίσης, θα προσληφθούν 50.000 «ωφελούμενοι» σε εφαρμογή της 
διάταξης ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.1. του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ  107/9-5-2013)  

(πρόκειται για το πολυνομοσχέδιο του Απρίλη), με το οποίο 

νομοθετήθηκε  η νέα μείωση στην πράξη του κατώτερου μισθού, χάρη 

στην τροπολογία που κατέθεσε τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ.. Η διάταξη 

(υποπαράγραφος ΙΔ.1,) προβλέπει ολιγόμηνη πρόσληψη ανέργων σε 

ΟΤΑ, περιφέρειες ή άλλες υπηρεσίες όπως σχολεία και νοσοκομεία. Η 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών είναι από το ΕΣΠΑ. Εισάγεται 

επισήμως ο όρος «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» και όχι εργαζόμενοι. Οι 

ωφελούμενοι λοιπόν, «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», θα 

έχουν καθαρές αμοιβές  «όχι μεγαλύτερες» από 490  ευρώ ή 19,6 ευρώ 

καθαρά την ημέρα όσοι είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ μηνιαία ή 17 

ευρώ την ημέρα για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Μια ακόμη 

αντιδραστική καινοτομία εισάγεται: ο μισθός των 490 και 427 μισθών 

δεν είναι κατώτατος αλλά ανώτατος!!! Ακόμη, η ασφάλιση των 

«ωφελουμένων» είναι στο ΙΚΑ, αλλά «εκτός από τα παραπάνω 

καταβαλλόμενα ποσά οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν 

οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση προς τους ωφελούμενους». Επίσης, η 

κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης γίνεται από τον ΟΑΕΔ (με κριτήρια 

που θα καθορίζονται από υπ. Αποφάσεις και τον εποπτεύει το ΑΣΕΠ).  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ  
επαναφέρει μεν με ιδιαίτερο μάζεμα δε. Επιτρέπει αποχώρηση των μαθητών 
σε κάθε διδακτική ώρα του ΟΛ άρα και 13.15 (αποσυμφόρηση επομένως 
αποτύπωση του πραγματικού αριθμού μαθητών που παραμένουν έως τις 
δύο) συλλειτουργούν τα τμήματα στα συστεγαζόμενα (που πέρσι εξαιτίας των 
προβλημάτων στον ορισμό των τμημάτων κατά ώρα αποχώρησης άφησαν τα 
συστεγαζόμενα να έχουν και χωριστά ολοήμερα).  
Εφιστούν την προσοχή στην πραγματική απεικόνιση των παρουσιών των 
μαθητών και στην απεικόνιση των αλλαγών ανά 15μερο στο Survey και ανά 
τρίμηνο και έγγραφα στη Δ/νση. 
Ελαστικοποιούν τη δυνατότητα κάλυψης των κενών είτε από ειδικότητες είτε 
από δασκάλους. Μπορεί πλέον ο δάσκαλος να κάνει και τα Αγγλικά!!!  
Υπογραμμίζει το εργασιακό ωράριο και ζητά να οριστεί η μέρα και ώρα 
συνεργασίας εκπαιδευτικών πρωινού - ολοήμερου.  
Δίνει έμφαση στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου των ειδικοτήτων 
(Πρ Σπουδών, διδ. μεθοδολογία, συμμετοχή στη σχολ. ζωή κλπ). 



Υπονοεί ότι τη σίτιση θα την κάνουν οι μαθητές με τη βοήθεια του υπευθ 
για τους μικρούς του Ολοήμερου και ότι αυτό γιατί έχει παιδαγωγική αξία!!! 
Ενώ ο υπεύθυνος θα πρέπει να καθαρίζει και την αιθ σίτισης αν μετά έχουν 
μάθημα εκεί (οπότε καλύπτει και την απουσία προσωπικού καθαριότητας). 
Η σημαντικότερη όμως αλλαγή έγκειται στο σημείο:  
7. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
σε περιπτώσεις που η λειτουργία του είναι αδύνατη, μπορεί να ανασταλεί η 
λειτουργία του για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού 
Συμβούλου και  
του Διευθυντή Π.Ε..  
 
δηλαδή αν δεν έχει διαθέσιμο προσωπικό να καλύψει τα κενά μπορεί να 
αναστείλει τη λειτουργία του... τι σημαίνει η λειτουργία του είναι 
αδύνατη? σε σχέση με τι ? η αιτιολογημένη απόφαση του ΣΣ που θα 
στηρίζεται? στην κατά προτεραιότητα στελέχωση και κάλυψη του 
πρωινού ωραρίου σε περίπτωση που υπάρχουν κενά, οπότε 
θα αναστέλλεται η λειτουργία του? 
 
Η κατά περίπτωση αμφισημία αφήνει περιθώρια και κατά περίπτωση 
αντιμετώπιση του κάθε Ολοήμ και γλιτώνει από την ενιαία εφαρμογή της 
εγκυκλίους προς όλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


