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Θέμα :  Στήριξη στα δίκαια αιτήματα του Π.Ε.ΣΥ.Θ. για κατεπείγουσα 

σύσταση οργανικών θέσεων  

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 

  

Οι θεατρολόγοι ΠΕ.91.01, κλάδος με πολύχρονη παρουσία και συνεισφορά 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν στην ουσία αποκλειστεί από τους 

μόνιμους διορισμούς. Είναι ο μοναδικός κλάδος στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με 1 μόλις οργανική θέση και μηδενικούς διορισμούς ενώ 

υπηρετούν πάνω από 800 αναπληρωτές, εκ των οποίων 200 με περισσότερα 

από δέκα συναπτά έτη, αναπληρώνοντας όλοι τους εαυτούς τους! Το 80% 

των εκπαιδευτικών της θεατρικής αγωγής είναι αναπληρωτές! Η αγανάκτηση 

και η αίσθηση της αδικίας είναι μεγάλες. Πρωτίστως οι μαθητές δεν  

διδάσκονται με σταθερότητα και ποιότητα ένα πολύτιμο μάθημα, του οποίου η 

αξία δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία. Όμως και σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών, ο διορισμός είναι μία ελάχιστη εργασιακή ασφάλεια, 

εργαζομένων με αγάπη στο αντικείμενό τους παρά τις αντίξοες συνθήκες και 

την ομηρία χρονών!  

Το αίτημα του ΠΕΣΥΘ για δίκαιους διορισμούς δεν είναι συντεχνιακό, 

είναι θέμα εργασιακής αξιοπρέπειας και κοινής λογικής.  

Γιατί λοιπόν υφίστανται οι θεατρολόγοι αποκλεισμό; Γιατί δεν 

μπορούσαν να συσταθούν έγκαιρα οι οργανικές θέσεις, ώστε να 

αποτυπωθούν τα πάμπολλα αληθινά κενά στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής 

αλλά και των υπολοίπων ειδικοτήτων; Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται 
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άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Γιατί να αδικηθούν; Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν πολλές και ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις και 

κανονικά θα έπρεπε να έχουν και τα ίδια εργασιακά δικαιώματα.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου 

Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, όπως αναφέρονται στο πρόσφατο 

κάλεσμά του σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 27-1-2023 στο 

ΥΠΑΙΘ και απαιτεί: 

 Κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών θέσεων, προκειμένου 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 

➢ 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 

➢ μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων 

συναδέλφων μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε περιοχές 

μακριά από τις οικογένειές τους. 

➢ Σύσταση περισσότερων Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων, 

ώστε να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία των Τεχνών όλοι όσοι 

μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν. 

 

Στηρίζουμε τα μαθήματα των Τεχνών που στηρίζουν την Εκπαίδευση 

 

 


