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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
      ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
 
Ηςθμερινι κυβζρνθςθ πζρυςι προκιρυξε κζςεισ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων οκτάμθνθσ 

διάρκειασ "γενικϊν κακθκόντων", οι οποίοι μζςα ςτο χάοσ που επικρατεί ςτα ςχολεία μασ, 
ςυνειςζφεραν ςε ζνα βακμό ςτο να αντιμετωπιςτοφν οι πρόςκετεσ δυςκολίεσ διοικθτικοφ και 
γραφειοκρατικοφ ζργου.Παρ’ ότι ατελζσ, λόγω του ευκαιριακοφ χαρακτιρα του, τθσ λογικισ 
ανακφκλωςθσ εργαηόμενων και άνεργων και τθσ απορρόφθςθσ κονδυλίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το 
μζτρο τθσ ςτελζχωςθσ των ςχολικϊν μονάδων με προςωπικό υποςτιριξθσ απαςχολοφμενωνμε τθν 
ειδικότθτα «ΔΕ Γενικϊν Κακθκόντων» ςυμβάλλει ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

Όλο το προθγοφμενο διάςτθμα αποκτιςαμε μια εικόνα από τθν ανάγκθ που υπάρχει και που 
και ςτο παρελκόν είχαμε επιςθμάνει, για τθν ςυμβολι των εργαηομζνων γενικϊν κακθκόντων  ςτθν 
κακθμερινι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Η προςφορά τουσ ςτθν ομαλι λειτουργία του ςυνόλου τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ςτθν 
κακθμερινι αντιμετϊπιςθ πολλϊν προβλθμάτων που προκφπτουν μζςα ςτθν ςχολικι κοινότθτα ιταν 
ςθμαντικι, απόλυτα χριςιμθ και απαραίτθτθ. Ο τερματιςμόσ τθσ ςφμβαςισ τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
ςχολικισ περιόδου, κα δθμιουργιςει ξανά ςοβαρότατεσ δυςκολίεσ και ανυπζρβλθτα εμπόδια. 

Με τθν παρουςία και τθν προςφορά τουσ καλφφκθκε ζνα μζροσ των μεγάλων ελλείψεων ςε 
βοθκθτικό προςωπικό που υπάρχει ςτο Δθμόςιο Σχολείο και επθρεάηει αρνθτικά τθν λειτουργία του ςε 
τομείσ όπωσ θ φφλαξθ, θ κακαριότθτα, θ ςίτιςθ, θ  επιςταςία των ςχολείων κλπ. 

Στο τζλοσ του Μάρτθ  λιγουν οι οκτάμθνεσ ςυμβάςεισ των προςλαμβανομζνων ςτο πλαίςιο των 
Προγραμμάτων Κοινωφελοφσ Απαςχόλθςθσ με τθν ειδικότθτα «ΔΕ Γενικϊν Κακθκόντων και Σχολικϊν 
Βοθκϊν» οι οποίοι απαςχολοφνται ςε ςχολικζσ μονάδεσκαι θ κατάςταςθ επιςτρζφει ςε ρυκμοφσ που τα 
πάντα φορτϊνονται ξανά ςτισ πλάτεσ των εκπαιδευτικϊν και μετατρζπονται οι ίδιοι ςε γενικϊν 
κακθκόντων ςε βάροσ του κφριου ζργου τουσ. 

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονζων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) 

διεκδικοφμε δυναμικά και απαιτοφμε: 

1. Τελ παράηαζε ηωλ ζσκβάζεωλ ηωλ ζσγθεθρηκέλωλ εργαδοκέλωλ κέτρη ηο ηέιος ηοσ ζτοιηθού 

έηοσς. 

2. Τελ ορηζηηθή ιύζε ηες πιήροσς ζηειέτωζες όιωλ ηωλ ζτοιηθώλ κολάδωλ, κέζα από ηελ άκεζε, 

απαραίηεηε θαη αλαγθαία θραηηθή τρεκαηοδόηεζεϊςτε να ζχουν με μόνιμθ και ςτακερι εργαςία, πλιρθ 
εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα, επιςτθμονικό  και βοθκθτικό προςωπικό όλων των 
ειδικοτιτων(θύιαθες, ηραπεδοθόκοσς, θαζαρηζηές θ.ιπ.) για να μπορζςουν να λειτουργιςουν 
 ουςιαςτικά. 
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