
 

 

 

 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗ» 

Ευεργέτου Γιαβάση 7  - 15342 

Αγία Παρασκευή 

Σηλ-Fax: 2106399318 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr 

 

 

 Αγία Παραζκεσή,    25/01/2023 

Αρ. Πρωη. :  12 

 

Προς:  ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ Σσλλόγοσ μας 

  

                                        ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΤ ΠΕΤΘ   

ΌΛΟΙ και ΟΛΕ ςτο ΤΠΑΙΘ, τθν Παραςκευι 27/1, ώρα 14:30 

Σο Δ.. του υλλόγου μασ « Ο ΠΕΡΙΚΛΗ » ςτθρίηει  και ςυμμετζχει ςτθν παράςταςθ 

διαμαρτυρίασ  του ΠΕΤΘ ςτο Τπ. Παιδείασ τθν Παραςκευι 27/1 ςτισ 14.30 .  

Κθρφςςει  διευκολυντικι ςτάςθ εργαςίασ από 1 -4 ώρεσ  ςτο ωράριο του κάκε 

ςυναδζλφου ώςτε να χρθςιμοποιιςουν όςεσ ώρεσ χρειάηονται για να 

ςυμμετζχουν ςτθν κινθτοποίθςθ . 

Η καλλιτεχνικι παιδεία «κατζχει» ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ 

των παιδιών και γι’ αυτό πρζπει να είναι μόνιμοι οι εκπαιδευτικοί αυτών των 

κλάδων, ανάμεςά τουσ και οι κεατρολόγοι, ώςτε να μποροφν να προςφζρουν ςτα 

παιδιά τθν ανάλογθ παιδεία. 

Απαιτοφμε μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ με βάςθ τα πραγματικά κενά ςτα ςχολεία 

και οργανικζσ κζςεισ για όλεσ τισ ειδικότθτεσ. 

Παρακζτουμε αυτοφςιο το κάλεςμα του Π.Ε.Τ.Θ. 

 

Κάλεςμα Π.Ε.ΣΥ.Θ. ςε παράςταςη διαμαρτυρίασ για 

τηνκατεπείγουςα ςύςταςη νέων οργανικών θέςεων 

 

 Συγκέντρωςη διαμαρτυρίασ ςτο ΥΠΑΙΘ, Παραςκευή, 27/1, ώρα 14:30  



 

Συναδέλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Σε ένα πολύ ςκοτεινό εργαςιακό και εκπαιδευτικόπεριβάλλον, εν μέςω μιασ 

ςειράσ κατάφωρων αδικιών και δίκαιων διεκδικήςεων πολλών κλάδων, 

καλούμε ςε ςυμπόρευςη και ςυμμετοχή ςτην παράςταςη διαμαρτυρίασ μασ ςτο 

ΥΠΑΙΘ, την Παραςκευή, 27/1 και ώρα 14:30, για να διεκδικήςουμε την 
κατεπείγουςα ςύςταςη οργανικών θέςεων τόςο ςτον κλάδο μασ, αλλά και ςε 

όλουσ τουσ κοινούσ κλάδουσ. 

Θυμίζουμε ότι ςτον κλάδο μασ, των θεατρολόγων, δεν πραγματοποιήθηκαν –

πλην ενόσ, ςτην Ειδική Αγωγή–, διοριςμοί την τελευταία φορά, με την απάντηςη 

πωσ δεν υπήρχαν οργανικά κενά (!!!), τη ςτιγμή που υπάρχουν τόςεσ ανάγκεσ. 

Και παρόλο που, τόςο ωσ Σύλλογοσ όςο και ςε ςυμπόρευςη με άλλουσ 

Συλλόγουσ και Σωματεία, έχουμε ζητήςει επίμονα, με κάθε τρόπο, τη ςύςταςη 

νέων οργανικών θέςεων, για να λάβουμε την αόριςτη απάντηςη ότι υπάρχει η 

βούληςη για τη χαρτογράφηςη των οργανικών κενών και τίποτε άλλο. 

Διεκδικούμε λοιπόν την κατεπείγουςα ςύςταςη νέων οργανικών:  

 Για να καλυφθούν οι πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ διδαςκαλίασ των 
μαθημάτων από τουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικούσ, ώςτε να επιτευχθεί η 

ιςότιμη πρόςβαςη και το μέγιςτο παιδαγωγικό όφελοσ όλων των 

μαθητών και μαθητριών 

 Για να δοθεί ένα τέλοσ ςτην ταλαιπωρία των ςυναδέλφων μασ που 
παραμένουν αδιόριςτοι και αναπληρώνουν επί ςειρά ετών τουσ εαυτούσ 

τουσ ή βιώνουν τον εφιάλτη τησ ανεργίασ ςε αδιανόητα δύςκολεσ 

ςυνθήκεσ διαβίωςησ  

 Για να μπορέςουν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέςεισ των μονίμων 

ςυναδέλφων μασ που βρίςκονται εγκλωβιςμένοι ςε περιοχέσ μακριά από 

τισ οικογένειέσ τουσ  

Παράλληλα, διεκδικούμε: 

 Την επαναφορά του μαθήματοσ τησ Θεατρικήσ Αγωγήσ ςτην Ε᾽ και ΣΤ᾽ 

τάξεισ του Δημοτικού Σχολείου, το μοναδικό μάθημα που αφαιρέθηκε 

εντελώσ από τισ τάξεισ αυτέσ 

 Την επαναφορά των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και τησ Κοινωνικήσ 

Επιςτήμησ ςτο Λύκειο – πολλώ δε μάλλον μετά τισ δικαςτικέσ αποφάςεισ 

τισ οποίεσ οφείλει να ςεβαςτεί η πολιτική ηγεςία 

 Την ειςαγωγή του Θεάτρου ςτο Γυμνάςιο –από το οποίο δεν υπάρχει 
ούτε ωσ ίχνοσ–, ωσ τρίτοσ πυλώνασ τησ Αιςθητικήσ Αγωγήσ 

 Τη ςύςταςη περιςςότερων Καλλιτεχνικών και Μουςικών Σχολείων, ώςτε 

να έχουν πρόςβαςη ςτη διδαςκαλία των Τεχνών που αγαπούν πολλοί 

μαθητέσ και μαθήτριεσπου αναγκαςτικά μένουν εκτόσ, δεδομένων των 



ςυνθηκών 

Για όλα τα παραπάνω, ςασ καλούμε ςε ςυμμετοχή ςτη ςυγκέντρωςη 

διαμαρτυρίασ τηνΠαραςκευή, 27/1, ώρα 14:30, ςτο ΥΠΑΙΘ 

Καλούμε ςε ςτήριξη και ςυμπόρευςη τα μέλη μασ, την Ένωςη Εκπαιδευτικών 

Εικαςτικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., το Επιμελητήριο Εικαςτικών Τεχνών 

Ελλάδοσ – Ε.Ε.Τ.Ε., την Πανελλήνια Ένωςη Καθηγητών Γερμανικήσ Γλώςςασ 
Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ – Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., την Πανελλήνια Ένωςη 

Καθηγητών Πληροφορικήσ – Π.Ε.ΚΑ.Π., τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματοσ 

Μουςικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιςτημίου, το Συντονιςτικό Καθηγητών 

Φυςικήσ Αγωγήσ Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Αγγλικήσ Γλώςςασ 

Επίςησ καλούμε ςε ςυμμετοχή και ςτήριξη των αιτημάτων μασ τθν Ανώτατθ 

υνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (A..Γ.Μ.Ε.), τθν Ομοςπονδία Γονέων και 

Κθδεμόνων Περιφζρειασ Αττικισ , τθν Πανελλθ́νια Ένωςθ Γονέων Μουςικών Και 

Καλλιτεχνικών χολείων ,τον ύλλογο Αποφοίτων Σμθ́ματοσ Θεάτρου  Α.Π.Θ., τουσ φοιτθτζσ 

και φοιτιτριεσ των Σμθμάτων μασ 

Παρακαλούμε τη Διδαςκαλική Ομοςπονδία Ελλάδασ (Δ.Ο.Ε.), τουσ Σ.Ε.Π.Ε.και τισ 

ΕΛΜΕ να προκηρύξουν διευκολυντικέσ ςτάςεισ εργαςίασ. 

 

Πανελλήνιοσ Επιςτημονικόσ Σύλλογοσ Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ. 

 

 

 

 

 


