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ςε ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ ςτο ΤΠΠΕΘ 

Σετάρτθ, 27 Ιουνίου 2018, 12:30 μ.μ. 

Όχι ςτισ ανακζςεισ των μακθμάτων ειδικοτιτων  

φςταςθ οργανικϊν κζςεων τϊρα και μόνιμοι διοριςμοί για τθν κάλυψθ όλων των 

αναγκϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

Συνάδελφοι, 

Σο κακεςτὠσ των ανακζςεων των μακθμάτων ειδικοτιτων που επιβλικθκε, μεταξφ 

άλλων, με τθ λειτουργία του Ενιαίου Τφπου Δθμοτικοφ Σχολείου τςάκιςε τα 

εργαςιακά μασ δικαιϊματα, επιχείρθςε να μασ απαξιϊςει ωσ εκπαιδευτικοφσ και 

καταδίκαςε πολλοφσ ςυναδζλφουσ μασ ςτθν ανεργία.  

Προςπακιςαμε, με αλλεπάλλθλεσ διαμαρτυρίεσ, αλλά και με τθ νομικι μασ δράςθ 

να βάλουμε φρζνο ςτθν αςυδοςία και τθν αδιαφάνεια. Πζρυςι, πολλζσ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ απζδωςαν τα κενά που ανταποκρίνονταν ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ ςε 

εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων, άλλεσ όμωσ όχι, αναγκάηοντάσ μασ διαρκϊσ να 

επεμβαίνουμε ηθτϊντασ τα αυτονόθτα. Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ δε, φάνθκε 

ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, θ πρακτικι των ανακζςεων καλά κρατεί. 

Για να προλάβουμε λοιπόν παρόμοια φαινόμενα πανταχόκεν και δεδομζνου του 

εγγράφου που ενθμερωκικαμε ότι εςτάλθ από το ΥΠΠΕΘ ηθτϊντασ από τουσ 

υλλόγουσ Διδαςκόντων να ςυνεδριάςουν ςτισ 3 επτζμβρθ ΚΑΙ για τισ ανακζςεισ,  

ΚΑΛΟΤΜΕ 

ςε ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ ςτο ΤΠΠΕΘ 

τθν Σετάρτθ, 27 Ιουνίου 2018, 12:30 μ.μ. 

Για να ςταματιςει θ άδικθ, αντιπαιδαγωγικι και αντιεπιςτθμονικι πρακτικι των 

ανακζςεων 

Για να διεκδικιςουμε τθν άμεςθ ςφςταςθ των οργανικϊν κζςεων και τουσ 

μόνιμουσ διοριςμοφσ που ζχει ανάγκθ θ εκπαίδευςθ ΣΩΡΑ 

 

Συνάδελφοι,  

Ο αγϊνασ μασ για να πάψουν οι ανακζςεισ είναι δίκαιοσ και θκικόσ. Είναι αγϊνασ 

για τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα και τθν αξιοπρεπι μασ κζςθ ςτο δθμόςιο 



ςχολείο, όπου κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν περιςςεφει. Είναι αγϊνασ για τα 

δικαιϊματα των παιδιϊν ςε μια πολφπλευρθ εκπαίδευςθ υψθλοφ επιπζδου, όπου 

όλα τα μακιματα κα διδάςκονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ο οποίοι τα 

ςποφδαςαν, τα γνωρίηουν ςε βάκοσ και τ᾽ αγαποφν. 

 

Στον αγϊνα μασ αυτό καλοφμε ςε ςυμπόρευςθ τισ Ομοςπονδίεσ εκπαιδευτικϊν 

Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., τα πρωτοβάκμια Σωματεία Εκπαίδευςθσ, τισ Ενϊςεισ Γονζων, 

Σωματεία και Συλλογικότθτεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και κυμίηουμε ότι κάκε 

ϊρα μακιματοσ ειδικότθτασ που ανατίκεται ςε άλλον εκπαιδευτικό, μπορεί να 

οδθγιςει ςτθν ανεργία ζναν ςυνάδελφό μασ.   

Διεκδικοφμε: 

 

 Να διδάςκονται τα μακιματα ειδικοτιτων (Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, 

Μουςικι, Φυςικι Αγωγι, ΤΠΕ) από τουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ – Κάκε 

εκπαιδευτικόσ ςτο διδακτικό του αντικείμενο 

 Σθν επαναφορά του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ, που καταργικθκε από 

τθν Εϋ και τθν Σϋ τάξθ 

 Τθν επαναφορά τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ΣΠΕ ςε δίωρθ βάςθ ςτισ τάξεισ 

που καταργικθκε (από τθ Γϋ ζωσ και τθν ΣΤϋ), κακϊσ και τθν επαναφορά των ωρϊν που 

περικόπθκαν από τα μακιματα τθσ Μουςικισ, τθσ Φυςικισ Αγωγισ, των Αγγλικϊν και 

τθσ Ευζλικτθσ Ζϊνθσ 

 Σθ ςφςταςθ οργανικϊν κζςεων για όλεσ τισ ειδικότθτεσ 

 Σθν πλιρθ καταγραφι, απόδοςθ και δθμοςιοποίθςθ των κενϊν 

εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων με διαφάνεια – καμία ςτρζβλωςθ, καμία παρατυπία  

 Να πραγματοποιθκεί ςτα τζλθ Αυγοφςτου και ςε μία μεγάλθ φάςθ θ 

πρόςλθψθ του απαιτοφμενου αρικμοφ αναπλθρωτϊν ϊςτε να καλυφκοφν όλα τα 

κενά ςε όλα τα ςχολεία 

 Μόνιμουσ διοριςμοφσ για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν ςτθν εκπαίδευςθ 
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