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ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΩΡΑ!
Η πολιτική της αδιοριστίας, των περικοπών αλλά και οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία
χρόνια έχουν επιδεινώσει και υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση, τον ρόλο που θα έπρεπε
να έχουν οι τέχνες στο δημόσιο σχολείο, χτυπούν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
Την ίδια στιγμή, η υπηρεσιακή αποτύπωση των οργανικών κενών του κλάδου ΠΕ08
(Καλλιτεχνικά) καθώς και του κλάδου ΠΕ91 (Θεατρικής αγωγής) είναι ανύπαρκτη.
Θεωρούμε πως η μη σύσταση οργανικών θέσεων αποτελεί μέγιστη απαξίωση και κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κλάδου στην εκπαίδευση, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από τη σύνθεση της επιτροπής «σοφών» που συστάθηκε για την
αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, στην οποία απουσιάζει ακαδημαϊκός εκπρόσωπος των Καλλιτεχνικών. Μια
τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε συντριπτικό χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των
εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων και κατάφορη παραβίαση των μορφωτικών
δικαιωμάτων των παιδιών.Ενόψει της συγκρότησης των πινάκων προσλήψεων/διορισμών
που το Υπουργείο και το ΑΣΕΠ έχουν δρομολογήσει, θα παλέψουμε μαζί με τα υπόλοιπα
πρωτοβάθμια σωματεία απαιτώντας:


την άμεση ίδρυση και απόδοση οργανικών θέσεων σε όλες τις ειδικότητες
στην Α΄/βάθμια οι οποίες θα υπολογιστούν βάσει των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων (εικαστικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής,
αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, πληροφορικής,
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι).



Καμία σκέψη για κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων - επαναφορά
των καταργημένων καλλιτεχνικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών
και των δυο βαθμίδων.



Άμεσοι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί/ μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών
αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία



Κατάργηση του ν.4589/19 του προσοντολογίου, της αξιολόγησης και των
απολύσεων.



Εξίσωση
όλων
των
εργασιακών/ασφαλιστικών/συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων μονίμων-αναπληρωτών
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λάβουν
ανάλογες
αποφάσεις και να
συντονίσουμε από
κοινού τα επόμενα
αγωνιστικά
μας
βήματα
για
την
υλοποίηση
των
αιτημάτων μας.

