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Χαλκίδα, 27  Μαρτίου 2021

Αρ.Πρωτοκ.:1/2021

ΠΡΟΣ:

                      - Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
                                                                                                 κα Δρ. Ελένη Μπενιάτα

δδδδδδδδδδδδδδδδδδΚΟΙΝ.:

- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
κα. Νίκη Κεραμέως

- Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
                                                                                                     κα. Ζέττα Μακρή

                     - Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
κα. Αναστασία Γκίκα  

  - Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

                                      - Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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- Τμήμα Α΄ Διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

- Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας 
κ. Γρηγόριο Δάσκο

- Μέλη ΠΥΣΠΕ Ν. Ευβοίας

- Μέλη ΑΠΥΣΠΕ Στερεάς Ελλάδας

- Ένωση συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Χαλκίδας

- Δ.Ο.Ε

                          -Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: «Διορισμοί εκπαιδευτικών Γερμανικής γλώσσας  στα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας και δημιουργία οργανικών κενών ΠΕ07»

Αξιότιμη κύρια Μπενιάτα,

σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας,  είμαστε υποχρεωμένοι για μία ακόμα
φορά  να  τονίσουμε  την  άμεση  ανάγκη  διορισμού  μόνιμων  εκπαιδευτικών  και
δημιουργίας  νέων  οργανικών  θέσεων ΠΕ07 Γερμανικής  γλώσσας  στις  σχολικές
μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό της Εύβοιας. 

Οι αυξημένες ελλείψεις αποδεικνύονται και από την ανάγκη πρόσληψης κάθε σχολικό
έτος  μεγάλου  αριθμού  αναπληρωτών εκπαιδευτικών  γερμανικής  γλώσσας  στην
Πρωτοβάθμια Ευβοίας σε δυσαναλογία με τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις. Τονίζεται
δε ότι για το σχολικό έτος 2020-21  έχουν προσληφθεί έως σήμερα 14 αναπληρωτές
ΠΕ07 μειωμένου ωραρίου μόνο στην περιοχή της Α Ευβοίας την στιγμή που οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί Γερμανικής γλώσσας είναι μόλις δύο (2)! 

Αυτή η αδικαιολόγητη αντιμετώπιση και η ανυπαρξία οργανικών κενών έχει σαφώς την
δυσάρεστη συνέπεια:



-  της  διάκρισης  εις  βάρος  των μαθητών/-τριών και  των  Γονέων  και
Κηδεμόνων  τους  οι  οποίοι  έχουν  επιλέξει  την  Γερμανική  ως  Β’  Ξένη
Γλώσσα  έναντι  των  υπολοίπων  συμμαθητών/τριών  τους,  την  στιγμή
μάλιστα που σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες δηλώσεις προτιμήσεων η
Γερμανική   επιλέγεται  κατά  πλειοψηφία για  τις  Ε’  και  ΣΤ  τάξεις  του
Δημοτικού 

- καθώς και της επαναλαμβανόμενης επί σειρά ετών  καθυστέρησης της
κάλυψης των αυξημένων αναγκών εκπαιδευτικών ΠΕ07 στην περιοχή της
Εύβοιας.

Με  την  ευκαιρία  λοιπόν  των  επικείμενων  μόνιμων  διορισμών  εκπαιδευτικών  στην
Γενική Εκπαίδευση ζητάται από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς
Ελλάδας να μεσολαβήσει και να προωθήσει με άμεση προτεραιότητα στην αρμόδια
υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκαίρως και πριν την ανακοίνωση των περιοχών διορισμού το
αίτημα της δημιουργίας  τουλάχιστον δώδεκα (12) νέων οργανικών θέσεων ΠΕ07
στα  δημοτικά  σχολεία  της  Εύβοιας,  ώστε  να  καλυφθούν  με  νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς, με  μετατιθέμενους από άλλες περιοχές ή με συναδέλφους οι οποίοι
επιθυμούν μετάταξη από την Βθμια εκπαίδευση. Σημειώνεται δε ότι για την δημιουργία
οργανικών  θέσεων  προαπαιτείται  η  πρόταση της  Περιφερειακής  Διευθύντριας
Εκπαίδευσης προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Τοπική Επιτροπή Ευβοίας
της

Πανελλήνιας Ένωσης  Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)


