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Όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων και στη στελέχωση ΣΜΕΑΕ από 

δασκάλους γενικής αγωγής 

‘Ολοι  στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Τετάρτη, 

28/6/2017, ώρα 13:00. 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών ΠΕ Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου» στηρίζει το δίκαιο αίτημα των 

συναδέλφων αναπληρωτών  ειδικοτήτων Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής, Εικαστικών, και 

Θεατρικής Αγωγής για διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων  αποκλειστικά από τους 

αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και διεκδικεί  να καταργηθεί (άρθρο 48 ν. 4415/2016) η δυνατότητα 

συμπλήρωσης ωραρίου στην Ειδική Αγωγή από μόνιμους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής. 

  Παράλληλα επειδή χιλιάδες αναπληρωτές συνάδελφοί μας βρίσκονται ήδη στην ανεργία απαιτούμε 

επίδομα ανεργίας για όλους τους αναπληρωτές για όλη την περίοδο της ανεργίας. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμιά απόλυση αναπληρωτών. Άμεση απόσυρση των 

Υπουργικών αποφάσεων και όλων των εγκυκλίων και τροπολογιών για το δημοτικό σχολείο, το 

νηπιαγωγείο, την ειδική αγωγή. 

 Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. Πλήρη εργασιακά, 

εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

 Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός όλων των αναπληρωτών. 

Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν τη 

φετινή και περσινή σχολική χρονιά, όλων των αναπληρωτών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση (δάσκαλοι, 

δάσκαλοι ειδικής αγωγής, νηπιαγωγοί, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, 

εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής). 

 Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – 

τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. Εξασφάλιση πιστώσεων 

τώρα για προσλήψεις. Κατάργηση του ν. 3848/2010 του «νέου σχολείου» της Διαμαντοπούλου, του 

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 4186/2013, του Αρβανιτόπουλου. Όχι στην ελαστική εργασία. 

 Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος 

δημοτικού και νηπιαγωγείου.  

 Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο. 

Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

 Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού. 

 Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων. 

 

                                                             ΤΟ Δ.Σ 
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