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ΘΕΜΑ : «Υποστήριξη διαμαρτυρίας κοινών

Το ΔΣ του ΣΥ.Κ.Π.Ε Ηπείρου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του 
εκπαιδευτικών για κινητοποίηση 
σύσταση οργανικών θέσεων, εκφράζε
κοινών ειδικοτήτων για  τη δημιουργία οργανικών θέσεων και κατ’επέκταση 
πραγματικά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Δεδομένου ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων αποτελού
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, όπως αυτή οφείλει να παρέχεται σε ένα σύγχρονο κράτος, 
παιδείας πρέπει  να αναγνωρίσει 
οργανικών θέσεων. Οι  θέσεις αυτές καλύπτονται επί σειρά ετών από συναδέλφους αναπληρωτές
βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα άνευ προηγούμενου καθεστώς εργασιακής ομηρίας 
συνεχώς  τον εαυτό τους! Επιπλέον, σε ομηρία βρίσκονται και χιλιάδες 
που αδυνατούν να προχωρήσουν στις επιθυμητές υπηρεσιακές μεταβολές 
υφίστανται εδώ και χρόνια, αλλά μόνο ως λειτουργικά και όχι οργανικά κενά. 
δυστυχώς όχι μόνο  καταδικάζουν τους εκπαιδευτικού
αξία των μαθημάτων μας, τα οποία καταλήγουν πολλές φορές να 
εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δικαιοσύνη και η ποιότητα στην παροχή της εκπαί
σχολείο είναι αδιαπραγμάτευτα και καλούμε όλους τους συναδέλφους ειδικοτήτων να συμπορευτούν στο 
δίκαιο αγώνα και να δώσουν ένα 
Υπουργείο Παιδείας. 
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Υποστήριξη διαμαρτυρίας κοινών ειδικοτήτων για τη σύσταση οργανικών θέσεων»

ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του ΠΕΣΥΘ προς όλους τους 
κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 31 Μαΐου 202

εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των εκπαιδευτικών 
τη δημιουργία οργανικών θέσεων και κατ’επέκταση διορισμών 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Δεδομένου ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο
, όπως αυτή οφείλει να παρέχεται σε ένα σύγχρονο κράτος, 

αναγνωρίσει  τα πραγματικά κενά και να προχώρησει σε άμεση σύσταση νέων 
θέσεις αυτές καλύπτονται επί σειρά ετών από συναδέλφους αναπληρωτές

βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα άνευ προηγούμενου καθεστώς εργασιακής ομηρίας 
Επιπλέον, σε ομηρία βρίσκονται και χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί

που αδυνατούν να προχωρήσουν στις επιθυμητές υπηρεσιακές μεταβολές 
, αλλά μόνο ως λειτουργικά και όχι οργανικά κενά. Οι πρακτικές του υπουργείου 

καταδικάζουν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς αλλά και υποβαθμίζουν σταθερά την 
αξία των μαθημάτων μας, τα οποία καταλήγουν πολλές φορές να ανατίθεται σε δασκάλους, δίχως να 

στο γνωστικό τους αντικείμενο. 

ότι η δικαιοσύνη και η ποιότητα στην παροχή της εκπαί
και καλούμε όλους τους συναδέλφους ειδικοτήτων να συμπορευτούν στο 
ένα  ηχηρό παρόν στη διαμαρτυρία της ερχόμενης Τρίτης, 31/05 στο 

29/5/2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου:  73 

Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ 
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Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

σύσταση οργανικών θέσεων» 

ΠΕΣΥΘ προς όλους τους κοινούς κλάδους 
Παιδείας την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 με κοινό αίτημα τη 

στον αγώνα των εκπαιδευτικών 
διορισμών που καλύπτουν τα 

αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
, όπως αυτή οφείλει να παρέχεται σε ένα σύγχρονο κράτος, το υπουργείο 

χώρησει σε άμεση σύσταση νέων 
θέσεις αυτές καλύπτονται επί σειρά ετών από συναδέλφους αναπληρωτές, που 

βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα άνευ προηγούμενου καθεστώς εργασιακής ομηρίας αναπληρώνοντας 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 

που αδυνατούν να προχωρήσουν στις επιθυμητές υπηρεσιακές μεταβολές καθώς οι κενές θέσεις 
Οι πρακτικές του υπουργείου 

ς λειτουργούς αλλά και υποβαθμίζουν σταθερά την 
ανατίθεται σε δασκάλους, δίχως να 

ότι η δικαιοσύνη και η ποιότητα στην παροχή της εκπαίδευσης  στο δημόσιο 
και καλούμε όλους τους συναδέλφους ειδικοτήτων να συμπορευτούν στο 

ης ερχόμενης Τρίτης, 31/05 στο 


