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ΠΡΟΣ: 

1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
                                                             κα Κεραμέως Νίκη (Γραφείο Υπουργού) 

2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κα Μακρή Ζέτα (Γραφείο Υφυπουργού) 

3. Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης 
και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση Αλέξανδρο 
(Γραφείο Γενικού Γραμματέα) 

                                                                 ΚΟΙΝ.: 
1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 

                                                                 Εκπ/σης Θεσσαλίας (Γραφείο Περιφ/κού    
      Δ/ντή)  

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας)                    
        (Γραφείο Δ/ντή) 
3. Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας              
       (Γραφείο Δ/ντή) 

 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΘΕΜΑ: «Μη πρόσληψη αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-
Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της 
Περιφέρειας Καρδίτσας»  
 
Αξιότιμη/ε κυρία/ κύριε 

http://www.pdv.org.gr/
mailto:info@pdv.org.gr


Μετά την ολοκλήρωση και της Β’ Φάσης Προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

στις 27/09/2021, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν έγινε σε επίπεδο Επικράτειας 

ούτε μια πρόσληψη αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07- 
Γερμανικής στη Δευτεροβάθμια και ότι έγιναν μόλις 33 προσλήψεις αναπληρωτών 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μόλις 5 πλήρους ωραρίου και 28 μειωμένου 

ωραρίου). 

Ως εκ τούτου διαμαρτυρόμαστε εντόνως και καταγγέλουμε ως απολύτως απαράδεκτο 

όσο και ως εντελώς ακατανόητο –δεδομένων των καταγεγραμμένων και υπαρκτών 

κενών- το γεγονός του αποκλεισμού της Περιφέρειας Καρδίτσας από την 

στελέχωση με τους/τις απαιτούμενους/ες αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς κλάδου 

ΠΕ07-Γερμανικής. 

Τα κενά Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής που καταγράφονται 

στο Νομό Καρδίτσας ανέρχονται σε συνολικά  76 ώρες. Εξ΄ αυτών 20 ώρες στην 
Πρωτοβάθμια και 56 ώρες κενές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η εξαίρεση της Περιφέρειας Καρδίτσας από τις προσλήψεις αναπληρωτών της Α΄ και 

Β’ φάσης οδηγεί στο: 

• να στερηθούν οι μαθητές/τριες 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/τριών με 

φροντιστηριακά μαθήματα για την εκμάθηση Γερμανικών, 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 

για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών στο Νομό Καρδίτσας. 

•    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. 

 
Με εκτίμηση 

   Η Πρόεδρος                                                                               Η Γραμματέας 

 Λιάκου Χαρίκλεια                                                                         Τσαντίκου Βάγια  

 

  


