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Οι εξελίξεις για την β΄ ξένη γλώσσα ως συνέπεια και των περυσινών νομοθετικών ρυθμίσεων που επέφεραν και 
νέες μειώσεις τμημάτων  και μεγάλο αριθμό «πλεοναζόντων», ειδικά  στην Γ΄ Αθήνας, είναι σχεδόν δραματικές. 
Υπάρχει συνάδελφος που τη σχολική χρονιά 2017-2018 συμπλήρωνε ωράριο σε 8 Δημοτικά σχολεία! Οι 
σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αμφισβητούνται πλήρως από το Δημοτικό, αφού δεν υπάρχει η 
ελευθερία επιλογής της β΄ξένης γλώσσας που επιθυμούν, αλλά και ενισχύονται ποικιλοτρόπως  τα ιδιωτικά 
συμφέροντα που μαίνονται και εμπορεύονται τα γνωστικά δικαιώματα, με βεβαιώσεις παρακολούθησης και 
άχρηστα πτυχία. 

Τα τελευταία 10 χρόνια το μάθημα της Β’ ξένης Γλώσσας υποβαθμίζεται συνεχώς: από 3-ωρο έγινε 2-ωρο, στη 
συνέχεια διπλασιάστηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε  με την εγκύκλιο που 
προβλέπει ότι «τα παράλληλα τμήματα της β' ξένης γλώσσας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα τμήματα γενικής  
παιδείας» του Γυμνασίου.  

Η ομηρία των συναδέλφων ΠΕ ο7 που εξαιρέθηκαν από την διαδικασία μετατάξεων στην πρωτοβάθμια το 2013 
είναι αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών που υπακούουν σε λογικές εξοικονόμησης και υποταγής του 
Δημόσιου Σχολείου στα ιδιωτικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποκρουστούν από το εκπαιδευτικό 
κίνημα ως ξένες με το χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου και της Παιδείας ως δημόσιου αγαθού. Επειδή, 
εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς, με οδυνηρές συνέπειες για τα φτωχά παιδιά. Ιδιαίτερα την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης αφαιρείται από τους γονείς τους η δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδά τους, μέσω μιας 
ολοκληρωμένης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο. 

Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των 
συναδέλφων μας και απαιτούμε: 

 Την άμεση κατάργηση της διάταξης που προβλέπει ότι «τα παράλληλα τμήματα της β' ξένης 
γλώσσας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα τμήματα γενικής  παιδείας», αίτημα που θέσαμε ανάμεσα σε 
άλλα στην συνάντηση ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ με τον Υφυπουργό Μπαξεβανάκη στις 4-6-18 στο Υπουργείο.  

 Την σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ 07 στην Πρωτοβάθμια Γ΄ Αθήνας και την έγκαιρη κάλυψη των 
αναγκών στα δημοτικά σχολεία από αναπληρωτές καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας νωρίτερα από 
την η Οκτωβρίου 2018. 

 Τη διάθεση των εκπαιδευτικών ΠΕ07 στην Α/θμια για συμπλήρωση ωραρίου, αφού βεβαίως 
καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες της Β/θμιας στην πρώτη ανάθεση. 

 Παροχή δωρεάν συγγραμμάτων από το Υπουργείο για τις ξένες γλώσσες και δικαίωμα των μαθητών 
που εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου να αλλάζουν γλώσσα. 
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