
Αποφάσεις Γ.Σ. Π.Ε.ΣΥ.Θ. 18ης Δεκεμβρίου 2011 

 

1. Απολογισμός διετίας:   

Υπερψηφίστηκε ο απολογισμός διετίας για τα πεπραγμένα του Διοικητικού 

για την διετία 2010-2011. Αναγνώστηκε ο απολογισμός, έγιναν ερωτήσεις και 

τοποθετήσεις και ακολούθησε η ψηφοφορία.  

 

2. Εκπαίδευση:  

Η πάγια θέση του Π.Ε.ΣΥ.Θ. για διορισμό θεατρολόγων (ένας θεατρολόγος 

ανά σχολική μονάδα) προβάλλει αναγκαιότερη από ποτέ. Οι τελευταίες εξελίξεις και 

στον χώρο της εκπαίδευσης (ένας διορισμός για κάθε αποχώρηση, εφεδρείες 

εκπαίδευτικών, περικοπή των μισθών, υπαγωγή στο νέο μισθολόγιο, πρόγραμμα 

Αισθητικής Αγωγής στα σχολεία με ΕΑΕΠ μέσω και πάλι του ΕΣΠΑ, μειωμένες 

προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και πολλαπλές φάσεις αναπληρωτών 

μειωμένου σε διάφορες κατηγορίες άνευ κριτηρίων και ενημέρωσης- εως τώρα 

μάλιστα δεν έχουν καλυφθεί τα κενά Θεατρικής Αγωγής) αλλά και τα θέματα που 

αφορούν «στενά»τον κλάδο μας (Νέο Σχολείο, μηδενικοί διορισμοί για τον κλάδο 

μας, ανάθεση του μαθήματος σε δύο κλάδους χωρίς σαφές νομικό πλαίσιο, ενστάσεις 

συναδέλφων κτλ.)και επιπλέον η στάση του Υπουργείου απέναντι στις συνεχείς 

οχλήσεις του Π.Ε.ΣΥ.Θ. (επιστολή μας σχετικά με τις τοποθετήσεις απαντήθηκε 

μόλις προ 15 ημέρων, το υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις αναθέσεις μαθημάτων, το 

Νέο Σχολείο και τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Αισθητικής Αγωγής 

παραμένουν αναπάντητα) καθιστούν απαραίτητη την τοποθέτηση μας απέναντι σε 

αυτά. 

Κατόπιν όλων αυτών ζητούμε: 

➢ Την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το μάθημα 

«Στοιχεία Θεατρολογίας» από την Α’ Λυκείου. 

➢ Την προσθήκη του μαθήματος του Θεάτρου ως διακριτού γνωστικού 

αντικειμένου γαι την θεματική  «Πολιτισμός» στη πρόταση Α’για το Νέο 

Σχολείο. 

➢ Την απόσυρση της πρότασης  Β’ που υποβιβάζει το Θέατρο σε δραστηριότητα 

τέχνης πραγαματοποιούμενη από εκπαιδευτικό ενδιαφερόμενο της οικέιας 

σχολικής μονάδας.  

➢ Την καθιέρωση και θεσμοθέτηση της Θεατρικής Αγωγής ως υποχρεωτικού 

μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

➢ Την κατα αποκλειστικότητα πρώτη ανάθεση των μαθημάτων Θεατρικής 

Αγωγής  και Θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για 

τον κλάδο ΠΕ32. 

➢ Την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για προσλήψεις εν σχέση με τον 

κλάδο ΠΕ 18.41 και την πρόταξή μας έναντι αυτού δεδομένου ότι είμαστε 

απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων 4ετούς και 5ετούς φοίτησης. 

➢ Την καθιέρωση ενιαίου δωδεκάχρονου δημόσιου δωρέαν σχολείου και την 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση  για όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. 

➢ Την δημιουργία οργανικών θέσεων για ΠΕ 32 στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Ένας θεατρολόγος ανά σχολική μονάδα. 

➢ Μόνιμους διορισμούς για το πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής στα  Δημοτικά 

σχολεία με ΕΑΕΠ. 

➢ Όχι στις τοποθετήσεις αναπληρωτών πολλαπλών ταχυτήτων. 

➢ Υπαγωγή όλων των προσλήψεων αναπληρωτών στον κρατικό 

προϋπολογισμό. 



➢ Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

 

3. Πολιτισμός:   

Η πρόσφατη σχετικά απόφαση του ΥΠΠΟΤ για την χρηματοδότηση Θιάσων 

εφόσον απασχολούν θεατρολόγο είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για την καθιέρωση του 

κλάδου των Θεατρολόγων στους φορείς του Πολιτισμού. 

Όμως οι ασφυκτικές δεσμεύσεις  του ΥΠΠΟΤ σε άλλα θέματα για τους 

επιχορηγούμενους θιάσους, η πρόκριση μεγάλων σχημάτων και ουσιαστικά η 

πριμοδότηση των ήδη μεγάλων και ήδη ευνοούμενων  σχημάτων και οργανισμών 

θέτει περισσότερους περιορισμούς παρά ανοίγει δυνατότητες. 

Η ανακοίνωση διαφόρων φεστιβάλ μέσω και εδώ ΕΣΠΑ, άρα χωρίς μόνιμο 

και σταθερό χαράκτήρα, η διάθεση του ΥΠΠΟΤ να κλείσει τα ΔΗΠΕΘΕ, η μονίμως 

επαπειλούμενη ύπαρξη του Θεατρικού Μουσείου και τα πρόβλήματα λειτουργίας 

του, δυστυχώς προδιαγράφουν ένα αβέβαιο, αν όχι ζοφερό μέλλον για τον πολιτισμο. 

Ζητούμε: 

➢ Την διατήρηση όλων των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την άμεση οικονομική τους 

ενίσχυση. 

➢ Την άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης και την  οικονομική ενίσχυση του 

Θεατρικού Μουσείου. 

➢ Την θεσμοθέτηση θέσεων Θεατρολόγων για την πραγματοποίηση όλων των 

φεστιβάλ. 

➢ Την άμεση καταβολή των επιχορηγήσεων στους θιάσους και την αναθεώρηση 

του θεσμικού πλαισίου για τις επιχορηγήσεις. 

➢ Την διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες (ανέργους, 

ηλικιωμένους, χρόνια πάσχοντες, φοιτητες) 

➢ Την καθιέρωση της ατέλειας των Θεατρολόγων  σε όλα τα θέατρα χωρίς κατά 

το δοκούν περιορισμούς. 

➢ Την ενίσχυση του Θεάτρου ως πολιτιστικής μας κληρονομίας και της 

προβολής του  μέσω  Διεθνών Φεστιβαλ, ημερίδων, σε συνεργασία με φορείς 

Πολιτισμού (Π.Ε.ΣΥ.Θ., Σ.Ε.Η., Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων, κ.α. ) 

 

4. Αλλαγή χώρου: 

Με βάση την περιορισμένη οικονομική κατάσταση του Συλλόγου το σώμα 

αποφάσισε την παραμονή μας στον υπάρχοντα χώρο, δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης 

δεσμεύτηκε για μείωση του ύψους του ενοικίου και  επισκευές στον χώρο. 

 

5. Αιγίδα Π.Ε.ΣΥ.Θ. σε παραστάσεις: 

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου 

προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από 

ανήλικους μαθητές   αντιμετωπίζεται θετικά. 

Δυστυχώς όμως 4 χρόνια μετά την αρχική ανακοίνωση της πρόθεσης αυτής, 

δεν υπάρχει κανένα νεώτερο. 

Αντ’ αυτού πέρσι κυκλοφόρησε μία εγκύκλιος  που περισσότερο περιπλέκει 

την διαδικασία και εγείρει ερωτήματα καθώς αντί να αποσαφηνίζει το καθέστώς, 

επιχειρεί την μετάθεση ευθυνών, αναμειγνύοντας μέχρι και τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων στην απόφαση της σχολικής μονάδας να παρακολουθήσουν τα παιδιά μία 

θεατρική παράσταση.  

Σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο συνάδελφοι και θίασοι απευθύνθηκαν στον 

Π.Ε.ΣΥ.Θ. προκειμένου να χορηγηθεί η αιγίδα του Π.Ε.ΣΥ.Θ. γαι τις παραστάσεις 

τους.  



Το σώμα της συνέλευσης με βάση την εισήγηση και του ΔΣ κατέληξε στην 

θεσμοθέτηση των παρακάτω προϋποθέσεων  προκειμένου ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. να θέτει υπό 

την αιγίδα του παραστάσεις: 

* Την συνεργασία του θιάσου-σχήματος με Θεατρολόγο-μέλος του Π.Ε.ΣΥ.Θ. 

* Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση από πλευράς θιάσου θεατροπαιδαγωγικών 

προγραμματών για το πριν και το μετά της παράστασης. 

* Την κατάθεση φακέλου με όλο το σχετικό με την παράσταση υλικο στον 

Π.Ε.ΣΥ.Θ. 

* Την προσφορα δωρεάν εισόδου για θεατρολόγους. 

 

6. Σχετικά με τα εκπαιδευτικά 

Μετά από εισήγηση και πρόταση μέλους (που υπερψηφίστηκε από τους 

παρόντες) αποφασίστηκε το νέο ΔΣ να ορίσει γενική συνέλευση μέσα στον Φλεβάρη 

με μοναδικό θέμα τα εκπαιδευτικά ζητήματα, προκειμένου να συζητηθούν οι 

εξελίξεις σχετικά με το μάθημα που αναλαμβάνουμε στις βαθμίδες εκπαίδευσης και 

να συσπειρωθούμε. 

 

7.  Χαλυβουργία: 

Μετά από προταση μέλους συζητήθηκε το θέμα της απεργίας των εργαζομένω 

στην Ελληνική Χαλυβουργία και υπερψηφίστηκε το παρακάτω ψήφισμα. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ε.ΣΥ.Θ. χαιρετίζει τον απεργιακό αγώνα των 

εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας που βρίσκεται στην 49η ημέρα του. Οι εργάτες 

απεργούν για να ματαιώσουν τα σχέδια της εργοδοσίας για μείωση μισθών, εκ 

περιτροπής εργασία και απολύσεις, τις οποίες επιδιώκει με το πρόσχημα της κρίσης, 

τη στιγμή που το εργοστάσιο έχει διπλασιάσει την παραγωγή του τα τελευταία δύο 

χρόνια. Ο ηρωικός αγώνας των χαλυβουργών αποτελεί παράδειγμα για όλους τους 

εργαζόμενους και δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην 

πληρώσει ο λαός την κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας. Γιαυτό και έχει 

δημιουργηθεί ένα πρωτόγνωρο για τις νέες γενιές κύμα αλληλεγγύης και έμπρακτης 

συμπαράστασης ώστε οι απεργοί να αντέξουν και να νικήσουν.  

Είμαστε μαζί τους! Η νίκη των χαλυβουργών θα είναι έμπνευση και 

παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους ώστε να αντιπαλέψουν και να ανατρέψουν 

την πολιτική που εξαθλιώνει το λαό για να ξεπεράσουν τα αφεντικά την κρίση και να 

ανακάμψει η κερδοφορία τους με το χτύπημα του εισοδήματος, των δικαιωμάτων και 

της ζωής μας. 

• Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των 

εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας. 

• Καλούμε τους συναδέλφους σε συγκέντρωση χρημάτων και κάθε είδους 

βοήθειας προς τους χαλυβουργούς, ώστε να αντέξουν και να νικήσουν. 

Ζήτω η αγωνιστική αλληλεγγύη των εργαζομένων. 

 

8. Εκλογές: 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού θα διενεργηθούν την Κυριακή 

22/1/2012 και ώρες 12-7. 

 

9. Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα τον οικονομικό απολογισμό: 

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση με θέμα τον οικονομικό απολογισμό της διετίας 

2010-2011, την Κυριακή 15 Ιανουρίου και ώρα 10:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας η 

συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 το πρωί.  



 

10. Εφορευτική επιτροπή: 

Ορίστηκε ομόφωνα 5μελής Εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των 

εκλογών. Σε κάθε περίπτωση όποιο μέλος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εφορευτική 

επιτροπή μπορεί να το δηλώσει στην Γραμματεία ως τις 15 Ιανουαρίου. 


