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ΕΡΩΣΗΗ 

ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ : 

1. Εθνικής Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 

2. Οικονομίας και Οικονομικών 

3. Εζωηερικών, Δημόζιας Διοίκηζης και Αποκένηρωζης 

 

ΘΕΜΑ : ύζηαζη κλάδοσ καθηγηηών ηης Ιζπανικής γλώζζας - Έγκριζη  

κωδικού  από ηα ζσναρμόδια σποσργεία 

Σηην ζςνάνηηζη πος είσε ο Σύλλογορ Καθηγηηών Ιζπανικήρ Γλώζζαρ με ηον Γενικό 

Διεςθςνηή Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ , εδόθη η ςπόζσεζη  όηι 

αναμένεηαι να ςπογπαθεί άμεζα η ζύζηαζη ηος Κλάδος ηων Καθηγηηών ηηρ 

Ιζπανικήρ γλώζζαρ (με Κωδικό ΠΕ 40) και όηι είναι ππορ έγκπιζη 15 θέζειρ μονίμων 

καθηγηηών Ιζπανικήρ Γλώζζαρ για πολςηέκνοςρ για ηο νέο ζσολικό έηορ. 

  

Μέσπι ηώπα όμωρ ,  δεν ςπάπσει ένδειξη όηι έσει δοθεί η έγκπιζη για ηον ανωηέπω 

κωδικό από ηα ζςναπμόδια Υποςπγεία Εζωηεπικών και Οικονομικών, παπόηι 

θεωπηηικά ηο ςποςπγείο Παιδείαρ ενδιαθέπεηαι  ηην ειζαγωγή ηηρ Ιζπανικήρ 

Γλώζζαρ ζηην Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη και ηην διδαζκαλίαρ ηηρ, από ηο νέο 

ζσολικό έηορ 2009-2010.  

  

Εξαιηίαρ ηηρ καθςζηέπηζηρ πος διαθαίνεηαι ζηην έγκπιζη ηος Κωδικού ηηρ 

Καθηγηηικήρ Ειδικόηηηαρ ηηρ Ιζπανικήρ Γλώζζαρ, θεωπείηαι πολύ πιθανό ηο 

ενδεσόμενο, ο όπορ "ιζπανική γλώζζα" να μην ζςμπεπιληθθεί ηελικώρ ζηο 

επωηημαηολόγιο πος δίδεηαι ππορ ζςμπλήπωζη ππιν ηη λήξη ηος ζσολικού έηοςρ, 

πεπίπος ζηιρ απσέρ-μέζα Μαΐος, ζηοςρ μαθηηέρ ηηρ Έκηηρ Δημοηικού για να 

δηλώζοςν ηην δεύηεπη ξένη γλώζζα πος θα διδασθούν ζηην Ππώηη Γςμναζίος.  

  

Επίζηρ θεωπείηαι πολύ πιθανό ηο ενδεσόμενο, να μην μποπέζοςν ηελικά να 

ζςμπεπιληθθούν οι καθηγηηέρ ηηρ Ιζπανικήρ Γλώζζαρ ζηοςρ Πίνακερ Ωπομιζθίων-



Αναπληπωηών, πος ζςνήθωρ γίνονηαι ηον μήνα Μάιο-Ιούνιο για ηον αναγκαίο 

ππογπαμμαηιζμό ηος νέος ζσολικού έηοςρ. 

 

Εν όψει ηων παραπάνω ερωηώνηαι οι αρμόδιοι σποσργοί: 

 

1. Πόηε θα δοθεί η έγκπιζη από  ηα ζςναπμόδια Υποςπγεία Εζωηεπικών και 
Οικονομικών, πποκειμένος να πποσωπήζει  άμεζα η ζύζηαζη ηος Κλάδος ηων 

Καθηγηηών ηηρ Ιζπανικήρ γλώζζαρ ; 
2. Θα ζςμπεπιληθθεί ο όπορ  "ιζπανική γλώζζα" ζηο επωηημαηολόγιο πος δίδεηαι ππορ 

ζςμπλήπωζη ππιν ηη λήξη ηος ζσολικού έηοςρ, ζηοςρ μαθηηέρ ηηρ Έκηηρ Δημοηικού 
για να δηλώζοςν ηην δεύηεπη ξένη γλώζζα πος θα διδασθούν ζηην Ππώηη 

Γςμναζίος.; 

  

3. Θα ζςμπεπιληθθούν οι καθηγηηέρ ηηρ Ιζπανικήρ Γλώζζαρ ζηοςρ Πίνακερ Ωπομιζθίων-

Αναπληπωηών, πος ζςνήθωρ γίνονηαι ηον μήνα Μάιο-Ιούνιο για ηον αναγκαίο 
ππογπαμμαηιζμό ηος νέος ζσολικού έηοςρ. 

 

 
Τπίκαλα, 30 Αππιλίος  2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


