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ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Ο Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF fu Grèce) εξετάζοντας την εικόνα
που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση των δύο προηγούµενων φάσεων αποσπάσεων
διαπιστώνει πως ο αριθµός των συναδέλφων µας που µετακινήθηκαν παραµένει για µια
ακόµη φορά εξαιρετικά µικρός.
Καθώς οι µεταθέσεις στον κλάδο µας είναι ελάχιστες τα τελευταία χρόνια και αφορούν σε
ένα πολύ µικρό αριθµό συναδέλφων µας, ιδιαίτερα θίγονται οι υπηρετούντες στη Δ/θµια
Εκπαίδευση, οι οποίοι ενώ διαθέτουν υψηλά µόρια που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα
120 , δεν είναι δυνατό να βρεθούν κοντά στις οικογένειες τους και στο τόπο των
συµφερόντων τους και µάλιστα σε καιρούς οξείας οικονοµικής κρίσης.
Είναι πράγµατι λυπηρό πως σε τόσο δύσκολες οικονοµικές συνθήκες συνάδελφοι µας µε
προσωπικά, οικογενειακά και σοβαρά προβλήµατα υγείας παραµένουν σε καθεστώς
υπηρεσιακής οµηρίας, καθώς οι αποσπάσεις που αιτούνται δεν ικανοποιούνται, ενώ και

υψηλά µόρια συνολικής υπηρεσίας διαθέτουν και σοβαρούς λόγους αναφέρουν στις αιτήσεις
τους µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουµε ότι υπάρχει ικανός αριθµός λειτουργικών κενών της ειδικότητάς
µας στη Π/θµια και στη Δ/θµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των ΠΥΣΠΕ και
ΚΥΣΔΕ, αλλά και από αυτές των κατά τόπους Δ/νσεων Εκπ/σης.
Ζητούµε να προχωρήσετε και σε νέα φάση αποσπάσεων δείχνοντας την αρµόζουσα
ευαισθησία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν σοβαρότατους λόγους υγείας
και να επανεξετάσετε όλες τις αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων που ενώ πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις, είναι απορίας άξιο πως δεν κατέστη δυνατό να µετακινηθούν µέχρι σήµερα.
Κλείνοντας αυτή την επιστολή, ζητάµε προσωπικά από εσάς κ. Υπουργέ και από τα ΚΥΣΠΕΚΥΣΔΕ κατά την επόµενη φάση αποσπάσεων να ικανοποιήσετε µεγαλύτερο αριθµό των
αιτούντων απόσπαση συναδέλφων µας, ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά
γαλλικών,που εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και να αρθεί
επιτέλους η αδικία εις βάρος των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας, µε µια πιο δίκαιη
µεταχείριση τους και ταυτόχρονα να επωφεληθούν και οι µαθητές της παρουσίας τους στα
σχολεία.
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