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      Ενόψει της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των ειδικοτήτων στο ΥΠΑΙΘ 

την Τρίτη 31/05/2022 στις 14:30 (Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών 
Μαθημάτων, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών 
Πληροφορικής, Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων, 

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου 
Πανεπιστημίου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης, 
Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την παντελή απουσία σχεδιασμού 
από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την θέσπιση και 

κατανομή οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, ο ΣΥ.Κ.Π.Ε Φθιώτιδας στηρίζει και συμπορεύεται με τη 

διεκδίκηση για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων για όλες τις ειδικότητες, ώστε 

κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο.  
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      Στηρίζει επίσης, τη διεκδίκηση για την ίση κατανομή στους 
διορισμούς για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες στις επικείμενες 

προσλήψεις. 
 

      Η πολυετής παρουσία των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην 
εκπαίδευση αποδεικνύει πόσο πολύτιμη είναι σε ένα σύγχρονο σχολείο, 

το οποίο χρειάζεται όμως ορατούς εκπαιδευτικούς με σταθερό εργασιακό 
περιβάλλον και μαθητές με ίσες ευκαιρίες από τους πλέον αρμόδιους 
εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων. 

 

      Ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Φθιώτιδας 

(ΣΥ.Κ.Π.Ε) ανταποκρινόμενος στα κελεύσματα της σύγχρονης 

εκπαίδευσης με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών για την παροχή 

ουσιαστικής γνώσης από Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων διεκδικεί τη 

σύσταση νέων οργανικών θέσεων Θεατρολόγων, Εικαστικών 

Εκπαιδευτικών Ξενόγλωσσων Μαθημάτων, Πληροφορικής καθώς 

και τη δημιουργία επιπλέον οργανικών θέσεων Φυσικής αγωγής, 

Αγγλικών, Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

       Η στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι 

απαραίτητη και αναγκαία, γιατί το επιβάλλουν οι ανάγκες ενός 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.  
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