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                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 22/06-03-2023  

 ΠΡΟΣ:  - Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως 

ΚΟΙΝ.: -Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κ. Ζέτα  Μακρή 

            - Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρο Κόπτση   

            - Προϊσταμένη της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠΑΙΘ κ. Αικατερίνη  Ρηνάκη 

            - Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δοκού 

                                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

        Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την άδικη και άνιση μεταχείριση, επί σειρά ετών των εκπαιδευτικών 

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07! 

Στις πρόσφατες μεταθέσεις ικανοποιήθηκε μόλις το 26,3% των αιτήσεων των εκπαιδευτικών του κλάδου στην Πρωτοβάθμια 

και ένα μόλις 30% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση! 

Με την πρόσφατη καταγραφή των κενών από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας διαπιστώθηκε η ανάγκη για σύσταση  112 νέων 

οργανικών θέσεων με την πλειοψηφία να εντοπίζεται σε κεντρικές περιοχές μετάθεσης όπως Αθήνα, Πειραιά, Πέλλα κτλ. Η 

σύσταση ωστόσο δεν προηγήθηκε της διαδικασίας των μεταθέσεων, με αποτέλεσμα  ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών να 

μην μετατεθεί σε περιοχές της πρώτης επιλογής τους τη στιγμή που υπάρχουν  διαπιστωμένα κενά και επίσημες προτάσεις 

σύστασης θέσεων σε περιοχές του ενδιαφέροντός τους! 

Η έλλειψη ορθού προγραμματισμού θα προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα στη διαδικασία διορισμών του κλάδου μας καθώς 

θα εξαιρεθούν οι περιοχές στις οποίες εκκρεμεί αίτηση μετάθεσης. 

 Διαιωνίζεται λοιπόν, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας για εξορθολογισμό της κατάστασης και χαρτογράφηση 

των πραγματικών αναγκών των κενών, η άδικη μεταχείριση των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ07, οι οποίοι επί σειρά ετών 

βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και των εκατοντάδων αναπληρωτών που καλύπτουν τις 

ανάγκες των σχολείων δίχως να τους προσφέρεται η ευκαιρία μόνιμου διορισμού! 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να λάβει πλέον σοβαρά υπόψιν τις ανάγκες του κλάδου ΠΕ07 στη δημόσια εκπαίδευση 

βάζοντας τέλος στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και προσφέροντας στους μαθητές το απαράμιλλο 

δικαίωμά τους στην εκμάθηση της Β Ξένης Γλώσσας. 

Ως Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε τασσόμαστε υπέρ των αιτημάτων της ΟΚΠΕ και ζητάμε: 

-Την άμεση σύσταση των οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

- Τη συμπερίληψη των νέων οργανικών κενών στις αιτήσεις μετάθεσης του τρέχοντος διδακτικού έτους. 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 


