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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

150 οργανικές θέσεις ΠΕ07 στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 2009 - 2011 

Μέλη των ∆.Σ. του Συνδέσµου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF) καθώς και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. πραγµατοποίησαν την Τρίτη 22 
Ιουλίου σειρά συναντήσεων στο ΥΠΕΠΘ προκειµένου να θέσουν εκ νέου το κοινό αίτηµα για 
δηµιουργία οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.  

Τα µέλη των ∆.Σ. έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι έχει δροµολογηθεί και αναµένεται άµεσα η 
ίδρυση κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µέσω υπουργικής απόφασης 
µέσα στους καλοκαιρινούς µήνες. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2008, θα 
δροµολογηθούν οι µετατάξεις ο αριθµός των οποίων προβλέπεται να είναι µικρός σε σχέση µε το 
συνολικό αριθµό οργανικών θέσεων που έχουν προβλεφτεί για τα σχολικά έτη 2009-2001. Τέλος, 
για τα σχολικά έτη 2009 – 2011, σύµφωνα µε την ενηµέρωση, θα συσταθούν 150 οργανικές 
θέσεις για κάθε κλάδο. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τους διοριστέους του επόµενου 
διαγωνισµού ΑΣΕΠ καθώς από τον Ενιαίο Πίνακα του 40% (προϋπηρεσία) σε ποσόστωση, 
ωστόσο, που αναµένεται να αποφασιστεί. 

Τα ∆.Σ. των δύο Επιστηµονικών Ενώσεων εξέθεσαν εκ νέου τα κοινά αιτήµατά τους σχετικά µε 
τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στην A/θµια και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη 
διαφαινόµενη προβληµατική εφαρµογή της απόφασης της διδασκαλίας του µαθήµατος 2η 
Ξένη Γλώσσα καθώς και το 2008-2009 θα πορευτεί το ΥΠΕΠΘ ουσιαστικά χωρίς µόνιµους 
εκπαιδευτικούς ΠΕ 05 και ΠΕ 07. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της κοινής δράσης τα δύο ∆.Σ. επισκέφτηκαν τον αναπληρωτή διευθυντή 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής, κ. Γιαλούρη, µεταφέροντας του εγγράφως καταγγελίες 
συναδέλφων για τη µη τήρηση των εγκυκλίων. ∆είτε το σχετικό υπόµνηµα. 

Τα ∆.Σ. των Συνδέσµου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF) και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. αναµένοντας την ανακοίνωση της νοµοθετικής ρύθµισης θα 
επανέλθουµε στο ζήτηµα από κοινού µε στόχο την άµεση και ουσιαστική κάλυψη των αναγκών 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
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