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Χαλκίδα, 5 Οκτωβρίου 2021 

Αρ.Πρωτοκ.:5/2021 

 

ΠΡΟΣ: 

 - Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  

Στερεάς Ελλάδας 

κα Ελένη Μπενιάτα 

 

ΚΟΙΝ: 

- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων  

κα. Νίκη Κεραμέως 

- Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
                                                                                                                                     κα. Ζέττα Μακρή 

            -  Γενικό ΓραμματέαΑ/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και  ΕΑΕ 

 κο Αλέξανδρο Κόπτση 

  - Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

- Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

- Τμήμα Α΄Διορισμών Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

- Τμήμα B΄Διορισμών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

- Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας  

κ. Γρηγόριο Δάσκο 

- Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας 
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κ. Κωνσταντίνο Δούνα 

- Μέλη ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας 

- Μέλη ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας 
 

- Ένωση συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου Χαλκίδας 
 

- Δ.Ο.Ε 

- Ο.Λ.Μ.Ε. 

-Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός του Νομού Ευβοίας από τη Β’ Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών 
Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και στηΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  

 

Αξιότιμη κυρία Μπενιάτα, 
 
μετά την ολοκλήρωση και της Β’ Φάσης Προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-
Γερμανικής Γλώσσας στο πλαίσιο της οποίας δεν έγινε σε επίπεδο Επικράτειαςούτε μια πρόσληψη 
αναπληρωτή εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσαςστη Δευτεροβάθμια και μόλις 33 προσλήψεις 
αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια (μόλις 5 πλήρους ωραρίου και 28 μειωμένου ωραρίου), διαμαρτυρόμαστε 
εντόνως και καταγγέλλουμε ως απολύτως απαράδεκτο όσο και ως εντελώς ακατανόητο –δεδομένων των 
καταγεγραμμένων και υπαρκτών κενών- το γεγονός του αποκλεισμού του Νομού Ευβοίαςαπό την 
στελέχωση με τους απαιτούμενους  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας. 
 
Πέραν αυτού καταγγέλλουμε την αδικαιολόγητη επιμονή της μη πρόσληψης Αναπληρωτών 
ΕκπαιδευτικώνΠλήρους Ωραρίου (ΑΠΩ) στον κλάδο Γερμανικής Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία του 
νομού μας, την στιγμή που ο αριθμός προσλήψεων που απαιτείται κάθε χρόνο υπερβαίνει τους δέκα (10) 
εκπαιδευτικούς ΠΕ07 στην Α/θμια Ευβοίας μιας και οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων δεν κάλυψαν πάρα 
μόνο στο ελάχιστο τις υπάρχουσες ανάγκες.  
 
Τα κενά Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας που καταγράφονται στο Νομό 
Ευβοίας ανέρχονται σήμερα σε συνολικά εννέα (9).  Εξ αυτών πέντε (5) κενάΓερμανικών μειωμένου 
ωραρίου στην Πρωτοβάθμια και τέσσερα (4)κενά πλήρους ωραρίου στη Δευτεροβάθμια. 

Η εξαίρεση του Νομού Ευβοίας από τις προσλήψεις αναπληρωτών της Β’ φάσης στις 27.09.2021 οδηγεί 
στο: 

 να στερηθούν οι μαθητές την διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας ενώ την έχουν ήδη επιλέξει και 
πληρούνται οι εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις 

 να επιβαρυνθούν οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών με φροντιστηριακά μαθήματα για την 
εκμάθηση Γερμανικών σε εποχές οικονομικής κρίσης ενώ η Πολιτεία οφείλει και μπορεί να τους 
προσφέρει την δυνατότητα αυτή μέσα στο Δημόσιο Σχολείο 

 να τους αποκλείσει από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης σε 
μορφωτικά αγαθά, εν προκειμένω του γνωστικού αντικειμένου της Γερμανικής Γλώσσας 

 

 



Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε: 

 

 Άμεση πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας για την κάλυψη 
των υφιστάμενων κενών στο Νομό Εύβοιας. 

 Άμεση αναβάθμιση των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου οι οποίοι ήδη εργάζονται στην Α/θμια 
Ευβοίας σε Πλήρους.  

 Αναστολή της διάταξης σύμφωνα με την οποία: «Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν 
έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις 
προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες 
διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 
53476/ΓΔ4/28.03.2017. 
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 

Με εκτίμηση 

 

Τοπική Επιτροπή Ευβοίας 

της 

Πανελλήνιας Ένωσης  Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας  

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


