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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότη-

ση τμημάτων.

2 Συμπλήρωση των με αριθ. Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/
07.02.2014 και οικ. 8115/Α36/08.10.2014 αποφά-
σεων που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου ή 
συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγα-
σης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν 
από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 53476/ΓΔ4 (1)
  Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρό-
τηση τμημάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 και της παρ. 

11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 
(Α΄ 188).

2. Την με αριθ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1324) με την οποία καθορίζεται το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δη-
μοτικού Σχολείου.

3. Την με αριθ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1640) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημε-
ρησίου Γυμνασίου, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 
121072/Δ2/22-07-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2449).

4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της παρ. 3, περ. α του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την με αριθ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται 
στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη 
του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των 
Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτε-
ρηξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο 
Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτε-
ται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την 
εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.

2. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσό-
τερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην 
Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, 
ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της 
συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα 
τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης 
διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί. 
Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας εί-
ναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής 
γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή 
για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες 
στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός 
παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/
στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό 
τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της 
δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές 
στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη 
ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα 
στάδια εκμάθησης της γλώσσας.
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3. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκε-
ται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του 
Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, 
σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μα-
θητές/τριες της Α΄ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των 
συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους 
γονείς της ΣΤ΄ τάξης. Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυ-
μούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, 
υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την 
οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επι-
συνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο 
Γυμνάσιο. Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται 
μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο 
στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμε-
νοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο 
εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών 
που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την 
επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβά-
λουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η 
Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο 
αποφοιτούν οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες των 
Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω 
προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου. Οι Δι-
ευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση 
στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο 
εγγραφής των μαθητών/τριών. Το Γυμνάσιο εγγραφής 
δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμη-
μάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος.

5. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν 
έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσ-
σας 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.

6. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτού-
νται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου 
σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοι-
χα) με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Φ12/657/70691/
Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό 
καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 
3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του 
προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αριθ. 174424/Δ2/19-10-2016 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ Β΄ 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 
2017-2018.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Αριθ. ΔΑΕΦΚ/26/Α36 (2)
Συμπλήρωση των με αριθ. Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/
07.02.2014 και οικ. 8115/Α36/08.10.2014 απο-
φάσεων που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου 
ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγη-
σαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 
εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέ-
ρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 
24/Α/07.02.1979), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/02.05.1980), 
1133/1981 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/04.03.1981) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 
203/Α/30.07.1981) και ειδικότερα το άρθρο τέταρτο παρ. 
3 του ν. 867/1979.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.07.1981) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 
203/Α/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβού-
λιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.06.1996).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/
28.08.1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του 
χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά-
φιο του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/02.07.1982) «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 
(Φ.Ε.Κ. 23/Α/29.02.1984) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20,23,77, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/
28.06.2014), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 
(Φ.Ε.Κ. 129/Α/17.10.2015), και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/
13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδί-
κτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 
(Φ.Ε.Κ. 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδι-



Aktuell #47 /2017  �_

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

----- 

 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Μαρούσι, 27-04-2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/69055/Δ1 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος 
  : Γ. Μανέντη 
Τηλέφωνο : 2103443372 
 

ΠΡΟΣ : 
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Π.Ε. & Δ.Ε.  
(Έδρες τους) 
2. Προϊσταμένους Επιστημ. & Παιδαγωγικής                
Καθοδήγησης Π.Ε (Έδρες τους) 
3. Σχολικούς Συμβούλους, Δημοτικής Εκπ/σης, 
Π.Ε. 05, Π.Ε. 07 (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε) 
4. Διευθύνσεις Π.Ε.  
(Έδρες τους) 
5. Δημοτικά Σχολεία 
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.) 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» 

 Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής 
πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω 
Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

 Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ 
τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα 
ακόλουθα: 

1. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω 
ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης  ξένης γλώσσας τους/τις μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης, οι 
οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην Ε΄ τάξη, καθώς και τους γονείς 
και κηδεμόνες τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με επίδοση επιστολής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και για τις δύο γλώσσες (συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα 
της παρούσας εγκυκλίου) που αφορά στην επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης 
ξένης γλώσσας.   

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 
στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του 
παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στο Διευθυντή του Σχολείου τους 
έως 9 Ιουνίου 2017. 

3. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) 
έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή 
διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο 
σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών 
του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες 
διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν 

http://www.minedu.gov.gr/

   (ΦΕΚ 253, τ.Β’),

   (ΦΕΚ 

1324 τ.Β’/11-05-2016),

http://www.minedu.gov.gr/
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8b595926658a0366b6a1ce9bfe73eb10
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8b595926658a0366b6a1ce9bfe73eb10
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8b595926658a0366b6a1ce9bfe73eb10
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επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η 
ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους. 

4. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να 
κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο 
προϋποθέσεις:  

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες 

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 
υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας 
δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής 
Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ. 

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄)  προϋποθέσεις, η β΄ 
ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας  σύμφωνα με την επιλογή 
της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.  

5. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει 
καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία 
υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

6. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων συμπληρώνουν και 
υποβάλλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 15 
Ιουνίου 2017. 

Οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που 
θα υποβάλουν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και τον αποστέλλουν στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 26 Ιουνίου 2017. Την τελική 
απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.  

Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη 
Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρι 12 Ιουλίου 
2017. 

Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Σύμφωνα με τη με  αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄)  
«Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων»,  οι Διευθυντές/ντριες των 
Δημοτικών σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους/τις Διευθυντές/ντριες  των Γυμνασίων 
στα οποία διδάσκεται η ιταλική γλώσσα,  ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους,  
τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη 
 δυνατότητα επιλογής  της ιταλικής γλώσσας ως 2ης  ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο, καλώντας 
τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 9η Ιουνίου. Ενημερώνουν, επίσης, 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του 
Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 
2η  ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν 
αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 9η Ιουνίου. Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των 

1324 τ.Β’/11-05-2016),

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8b595926658a0366b6a1ce9bfe73eb10
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Εσ. Διανομή:
1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Γεν.Γραμματέα
3. Γεν.Δ/νση Σπουδών Π.Ε&Δ.Ε.
4. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Τμ.Α’

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=a2a6695d0a056c4ecc3fef3642327390
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=3f2301a7d94dd350d23bf8baf9a70e78
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=34eb07f78c0b6975b5d726fee2f13995
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8b595926658a0366b6a1ce9bfe73eb10
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ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής Β’ ξένης γλώσσας 
από τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

 
Αγαπητοί Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα δεδομένα 

των επισυναπτόμενων Υπουργικών Αποφάσεων διακυβεύεται το εργασιακό παρόν και μέλλον 
των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05, διότι μεγάλος αριθμός    μαθητών/μαθητριών αποκλείονται 
από τη γλώσσα της επιλογής τους είτε αυτή είναι Γαλλικά,  είτε Γερμανικά. Επίσης, καθίσταται 
ανέφικτη η δυνατότητα σύνδεσης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο 
Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο-μάθειας. 

Εκτός των ανωτέρω, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, πλήττεται περαιτέρω ο οικονομικός 
προϋπολογισμός των οικογενειών, αφού για την εκμάθηση της επιθυμητής γλώσσας ωθούνται  
να στείλουν τα παιδιά τους αναγκαστικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Σύμφωνα 
με τις νέες αποφάσεις, τα εξής δύο δεδομένα αφορούν απόλυτα τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών:

Πρώτον, ότι η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτι-
κού ισχύει έως και τη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και 

Δεύτερον, ότι οι γονείς έχουν κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα να αλλάξουν στην Α΄    Γυμνα-
σίου τη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα που τα παιδιά τους αναγκαστικά διδάχθηκαν στο Δημοτικό σχο-
λείο. Μπορούν λοιπόν να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου 
στη Διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου από το οποίο  αποφοιτούν τα παιδιά τους. 

Παρακαλώ να ενημερωθεί ενυπογράφως ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου 
σας για την παρούσα επιστολή.

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλή συνέχεια στο διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδα-
γωγικό τους έργο.

Με εκτίμηση
Δημήτριος Τηλαβερίδης - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ----------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε.       

Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

  ------------
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16,  11526 Αθήνα

Ε-mail: symbouloiaathinas@gmail.com
         grassy@dide-a-ath.att.sch.gr 

Πληροφορίες:
Tηλ: 210-5241118, Fax: 210-7786024   
Δημήτριος Τηλαβερίδης 
Σχολικός Σύμβουλος 
Κλ. ΠΕ07 (Γερμανικών)  
Κινητό: 6947197919                    
Email: dimitritilaveridis@gmail.com

Αθήνα  10-5-2017
 
Αρ.  Πρωτ.:  375

ΠΡΟΣ: 
u  Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, 
Βοιωτίας, Δυτικής Αττικής, Ευβοίας, 
Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων.

u  Τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07 που εργά-
ζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση των Διευθύνσεων:  
Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Βοιωτίας, Δυτικής 
Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Φθιώτιδας, Φωκίδας,   
Χανίων. 

(Μέσω των Διευθύνσεων)

mailto:symbouloiaathinas@gmail.com
mailto:dimitritilaveridis@gmail.com


Aktuell #47 /2017  �_

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγη-
τών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) καλεί σε Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 στο 
Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) με θέμα τις Υπουργι-
κές Αποφάσεις: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση 
τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-04-2017) και «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 
Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016). 

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα, 15.04.2017 - Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

https://xenesglosses.eu/2017/04/ektakti-synelefsi-pekagepe-gia-
tis-ypourgikes-apofaseis-pou-aforoun-v-kseni-glossa/

 www.pdv.org.gr  •  info@deutsch.gr  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

https://xenesglosses.eu/2017/04/ektakti-synelefsi-pekagepe-gia-tis-ypourgikes-apofaseis-pou-aforoun-v-kseni-glossa/
https://xenesglosses.eu/2017/04/ektakti-synelefsi-pekagepe-gia-tis-ypourgikes-apofaseis-pou-aforoun-v-kseni-glossa/
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Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Οι Υπουργικές Αποφάσεις: 
«Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» 

(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) και 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Tύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχο-

λείου» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016)

 
Την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στο Ινστιτούτο  
Goethe Αθηνών, σε συνέχεια της μεγάλης αναστάτωσης που προκάλεσε 
στους εκπαιδευτικούς  των εμπλεκόμενων κλάδων η  Υπουργική Απόφα-
ση με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» 
(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017), καθώς αφαιρεί και από τους μα-
θητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλο-
γής της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται, ότι αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση με 
Θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχο-
λείου» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β’/26-04-2016) που αφορούσε στις διαδι-
κασίες επιλογής της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, είχε εκδοθεί 

πριν από ακριβώς ένα έτος και για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Συνεπεία αυτής, άνω του ενός 
τρίτου των μαθητών/μαθητριών της 
Ε’ τάξης δεν διδάχθηκαν τελικά την  
ξένη γλώσσα της επιλογής τους, ενώ 
επιπλέον προκλήθηκε σωρεία προβλη-
μάτων που άπτονται αφενός θεμάτων 
κοινωνικής, επιστημονικής, ψυχοπαι-
δαγωγικής και διδακτικής φύσης και 
αφετέρου θεμάτων σχεδιασμού, τόσο 
σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης 
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσω-
πικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε.  
        από 21.04.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.pdv.org.gr
info@deutsch.gr

Η Μορφωτική Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στην Αθήνα κ. Monika Frank συνομιλεί με τους παρευρισκόμενους. 

Δίπλα της, καθήμενη, η Διευθύντρια του Γλωσσικού και Εξεταστικού Τμήματος 
και Υποδιευθύντρια του Goethe-Institut Αθηνών κ. Sulochana Giesler.
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και χρηστής διοίκησης 
των κατά τόπους Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και 
των σχολικών μονάδων 
ευθύνης τους.

 Στο πλαίσιο της 
Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης συζητή-
θηκαν και εξετάστη-
καν ενδελεχώς όλες 
οι πτυχές του θέματος 
και υπό το πρίσμα και 
την εμπειρία των κατα-
γεγραμμένων πλέον και 
δυστυχώς αρνητικότα-
των επιπτώσεων της ως 
άνω αναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης για την Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση και στην συνέχεια καταγράφηκαν 
αναλυτικά οι διαπιστώσεις και αποφάσεις των συναδέλ-
φων που συμμετείχαν σε αυτήν. 

Κοινή διαπίστωση όλων των παρευρισκομένων με-
λών μας ήταν ότι ο νευραλγικός τομέας της Ξενόγλωσ-
σης Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Δημόσιο Εκπαι-
δευτικό Σύστημα της χώρας μας υφίσταται διαχρονικά, 
ειδικότερα δε την τελευταία διετία μια συστηματική 
και συντονισμένη υποβάθμιση, τόσο λόγω των ως άνω 
αποφάσεων, όσο και σωρείας άλλων άστοχων και αντι-
φατικών επιλογών ή/και παραλείψεων της Πολιτείας, 
την ίδια στιγμή μάλιστα  που οι  εκπρόσωποι αυτής, 
προεξάρχοντος του Υπουργού Παιδείας, προβαίνουν σε 
μεγαλόσχημες εξαγγελίες περί επικείμενης αναμόρφω-
σης και αναβάθμισής της.

Με δεδομένο ότι οι 
ως άνω Υπουργικές Απο-
φάσεις στερούνται πλή-
ρως κάθε επιστημονικού 
ή/και ψυχοπαιδαγωγι-
κού χαρακτήρα, ενώ δεν 
ανταποκρίνονται ούτε 
στο ελάχιστο στις ση-
μερινές αντικειμενικές 
ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας, η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση ομό-
φωνα και με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο, 
αποφάσισε να ζητήσει 
την απόσυρση των ως 
άνω Υ.Α. και ανέθεσε στο 
Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ την 

σύνταξη Υπομνήματος προς την Πολιτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο και θα περιλαμβάνει τις 
διαπιστώσεις και αποφάσεις της επί του θέματος.

Το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα συντάξει και θα γνωστο-
ποιήσει εντός των επόμενων ημερών το ως άνω Υπόμνη-
μα και σας καλεί να στηρίξετε, και μέσω της συμμετοχής 
σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz, 
τον αγώνα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών 
Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Γυμνάσια και τα 
Δημοτικά και υποβαθμίζουν δραματικά την παρεχόμε-
νη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευ-
τικό Σύστημα της χώρας μας.

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής υπογραφών 
πατήστε εδώ

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. 
κ. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε αναλύει τα θέματα που έχουν ανακύψει λόγω της 

εφαρμογής των Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Αριστερά της ο Ειδικός Γραμματέας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Παναγιώτης Γαλιάτσος και 

δεξιά της ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Γεώργιος Ζουζανέας.  

Γενική άποψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από 21.04.2017

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/
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Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις και Aποφάσεις της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής 

Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ: Υπουργικές Αποφάσεις: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση 
τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαί-
ου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη και ιδιαίτερη δυσφορία διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμη-
μάτων» (53476/ΓΔ4/28-03-2017 - ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) 
αφαιρείται πλέον και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας, όπως έγινε πέρυσι  
με την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
συνεπεία της οποίας άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ 
τάξης δεν διδάχθηκαν τελικά την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. Επιπλέ-
ον προκλήθηκε και σωρεία προβλημάτων που άπτονται αφενός θεμάτων επι-
στημονικής, ψυχοπαιδαγωγικής, διδακτικής και βεβαίως κοινωνικής φύσης και 
αφετέρου θεμάτων σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης 
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης 
και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ  

κ. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε
Τηλ.: 6937 380 230

Αθήνα  25 Απριλίου 2017 
Αρ. Πρωτ.: 28/2017 
ΠΡΟΣ: 
u  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  

κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου
ΚΟΙΝ:
u   Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Γιάννη Παντή
-  Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

κ. Γεράσιμο Κουζέλη
-  Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 

Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτη
-  Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 

Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο
- Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας
- Ομοσπονδία Γονέων Αττικής
- Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αθήνας
- Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλονίκης
- Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π.
-  Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
-  Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και 

Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ
- Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
-  Μορφωτικούς ακολούθους των Γαλλόφωνων και 

Γερμανόφωνων Πρεσβειών

www.pdv.org.gr
info@deutsch.gr
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Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά επισημάν-
θηκαν επανειλημμένως, ιδιαίτερα δε από τους Επιστημονι-
κούς Φορείς  των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής 
Φιλολογίας, τόσο στο πλαίσιο σχετικών Υπομνημάτων, 
όσο και στο πλαίσιο συνάντησης των εκπροσώπων των ως 
άνω Φορέων με τον προκάτοχό σας κύριο Νίκο Φίλη στις 
13.07.2016 , σε συνέχεια της οποίας και κατόπιν σχετικής 
δέσμευσης του Υπουργού, αναμένονταν διορθωτικές κινή-
σεις από την πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφορικά με την 
Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αιφνιδιαστικά και 
χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση, εκδόθηκε 
η ως άνω αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση για τη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά την έκδοση και 
δημοσιοποίηση αυτής, ο Φορέας μας έγινε  αποδέκτης της 
εύλογης ανησυχίας των εκπαιδευτικών που εκπροσωπεί, 
καθώς διαπιστώνουν ότι όχι μόνον δεν εισακούονται οι 
ως άνω απολύτως αιτιολογημένες επισημάνσεις των Επι-
στημονικών Φορέων επί συγκεκριμένων και πραγματικών 
γεγονότων, αλλά αντίθετα λαμβάνεται μια ακόμα άστοχη 
και άκαιρη απόφαση που είναι απολύτως βέβαιο ότι όχι 
μόνον θα δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα με αυτά 
που προκάλεσε η προηγούμενη Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αλλά θα επιτείνει και θα παγιώσει  τα πρό-
βληματα που υφίστανται πλέον σε αυτήν τη βαθμίδα 
της Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερμανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
έκρινε απολύτως αναγκαία τη σύγκληση Έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης των μελών της, η οποία και πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 21.04.2017 στο Goethe-Institut 
Αθηνών, με θέμα τις Υπουργικές Αποφάσεις: «Επιλογή 
δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» 
(ΦΕΚ 1171/τ.Β΄/4-04-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 
1324/τ.Β΄/26-04-2016). 

 
Η βασική διαπίστωση της τρίωρης συνεδρίασης και της 

σε αυτό το πλαίσιο αναλυτικής επεξεργασίας και αξιολό-
γησης των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις Υπουργικές 
Αποφάσεις, ήταν ότι ο νευραλγικός τομέας της Ξενόγλωσ-
σης Εκπαίδευσης, όπως παρέχεται από το Δημόσιο Εκ-
παιδευτικό Σύστημα της χώρας μας, υφίσταται διαχρονικά 
πλέον, ειδικότερα δε την τελευταία διετία μια συστημα-
τική και συντονισμένη υποβάθμιση, τόσο λόγω των ως 
άνω αιφνιδιαστικών αποφάσεων, όσο και σωρείας άλλων 
άστοχων και αντιφατικών επιλογών ή/και παραλείψεων 
της Πολιτείας, την ίδια στιγμή μάλιστα  που οι  εκπρόσω-
ποι αυτής, προεξάρχοντος του Υπουργού Παιδείας, προ-

βαίνουν σε μεγαλόσχημες εξαγγελίες περί αναμόρφωσης 
και αναβάθμισής της. 

1. Διαπιστώσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπό-
ψη τα όσα αναφέρονται στην προσφάτως εκδοθείσα  Υ.Α. 
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 1171/τ.Β΄/4-
04-2017), διαπιστώνεται καταρχήν ότι η επιλογή της 
Β’ Ξένης Γλώσσας καθίσταται πλέον αποτέλεσμα όχι 
συνειδητής επιλογής, αλλά εν πολλοίς του παράγοντα 
«τύχη».

Συγκεκριμένα η επεξεργασία των ρυθμίσεων της νέας 
Υ.Α. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τα μέλη  της 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ κατέδειξε τα εξής:

1η Παράγραφος: «Δεσμευτική» επιλογή της Β’ Ξέ-
νης Γλώσσας από την Ε’ Δημοτικού

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι: «Η επιλογή της 
δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δη-
μοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου»

Διαπίστωση
Η πρόβλεψη για ύπαρξη συνέχειας στη διδασκαλία της 

Β’ Ξένης Γλώσσας από την Πρωτοβάθμια στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση κρίνεται καταρχήν ως διδακτικά και 
παιδαγωγικά ορθή. Ωστόσο, στην πράξη αποδεικνύεται 
ως «προβληματική», καθώς οι «εμπνευστές» της απόφα-
σης αυτής δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής κρίσιμα 
σημεία:

• Το γεγονός ότι λόγω της ήδη ισχύουσας Υ.Α. στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν υφίσταται στην πραγμα-
τικότητα  η έννοια της «επιλογής». Εξ αυτού του λόγου 
άλλωστε, ήδη άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μα-
θητριών της Ε’ Δημοτικού στερήθηκαν κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2016-2017 της δυνατότητας να διδαχθούν 
την γλώσσα που καταρχήν επέλεξαν, γεγονός που θα εξα-
κολουθήσει να ισχύει, σε περίπτωση που η ως άνω Υ.Α. 
δεν αποσυρθεί.  

• Το γεγονός ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός 
μαθητών/μαθητριών που επιλέγουν ειδικά τα Γερμανικά 
ως Β’ Ξένη Γλώσσα, σε περιοχές στις οποίες παρατηρεί-
ται χρονίως υποστελέχωση ή και αποκλεισμός ολόκληρων 
Περιφερειών από τη δυνατότητα διδασκαλίας της (π.χ. 
Γ’ Αθήνας, Πειραιάς κλπ.), δεν έχουν -λόγω ακριβώς της 
έλλειψης καθηγητών Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας- τη 
δυνατότητα μιας έστω και κατ’ επίφαση επιλογής. 

• Το γεγονός ότι και οι λοιπές διατάξεις της Υ.Α. για 
την Δευτεροβάθμια ακυρώνουν σε πολλές περιπτώσεις ού-
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τως ή άλλως την έννοια της συνέχειας στη διδασκαλία της 
Β’ Ξένης Γλώσσας, ανεξάρτητα από το κριτήριο της επι-
λογής ή/και εκ των πραγμάτων «επιβολής» της.

2η Παράγραφος: Αναφορικά με την αριθμητική 
ταύτιση των τμημάτων  Β΄ ξένης γλώσσας μιας τάξης με 
τα υφιστάμενα τμήματα Γενικής Παιδείας

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Στα Γυ-
μνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γε-
νικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα 
τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμη-
μάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης»

Διαπίστωση

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ταυτίζο-
νται αριθμητικά τα τμήματα Β΄ Ξένης Γλώσσας μιας τάξης 
με τα υφιστάμενα τμήματα γενικής παιδείας κρίνεται ως 
ιδιαιτέρως προβληματική, καθώς: 

• Έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό ενός «ικανού» 
αριθμού μαθητών/μαθητριών από την γλώσσα της επιλο-
γής τους. Αν π.χ. 40 μαθητές διδάχτηκαν τη Γερμανική 
και 34 τη Γαλλική γλώσσα ή και το αντίστροφο στα Δημο-
τικά σχολεία, θα κατανεμηθούν σε τρία (όσα θα είναι και 
τα τρία τμήματα Γενικής Παιδείας) τμήματα Γερμανικής 
ή Γαλλικής στην Α΄ Γυμνασίου, καθώς είναι αδύνατον να 
δημιουργηθεί τμήμα Γαλλικής ή Γερμανικής με 34 μαθη-
τές/μαθήτριες.

• Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφω-
νων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης, εξέλιξη που είχε αποτραπεί με 
τις συντονισμένες προσπάθειες των Επιστημονικών Φορέ-
ων κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 και την κινητοποίηση και αμέ-
ριστη συμπαράσταση των Γονέων και Κηδεμόνων και της 
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα την περίοδο 2011-12.

2η Παράγραφος: Αναφορικά με την επιβολή της Β’ 
Ξένης Γλώσσας με κριτήριο επιλογής την «πλειοψηφία» 

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Στα Γυμνά-
σια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθη-
τές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσ-
σα που πλειοψηφεί»

Διαπίστωση

Η επιβολή του κριτηρίου της «πλειοψηφικής» υπερίσχυ-
σης της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας και δη σε επί-

πεδο τμήματος ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία της Β’ 
Ξένης Γλώσσας συνεπάγεται:

• Δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων που θα αποκλεί-
ουν ένα μεγάλο μέρος των μαθητών του εκάστοτε τμήμα-
τος από τη διδασκαλία της επιθυμητής γλώσσας.

• Δημιουργία τμημάτων αποκλειστικά της μίας ή της 
άλλης γλώσσας (γαλλόφωνα / γερμανόφωνα) και τελικά 
«γερμανόφωνων» ή «γαλλόφωνων» σχολείων με συντρι-
πτικά μεγαλύτερη συχνότητα από ότι με το μέχρι σήμερα 
ισχύον σύστημα επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας και με συ-
νέπεια αντίστοιχα τη συρρίκνωση των διδακτικών ωρών 
των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05. 

2η Παράγραφος: Αναφορικά με την επιβολή της Β’ 
Ξένης Γλώσσας σε περίπτωση ισοψηφίας

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Αν ο 
αριθμός των μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι 
ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσ-
σας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για 
την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπε-
δο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης»

Διαπίστωση

Η πρόβλεψη που ισχύει στις περιπτώσεις αριθμητικής ισο-
ψηφίας του αριθμού των μαθητών/τριών της γαλλικής και 
γερμανικής γλώσσας  για διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσ-
σας εκείνης, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτι-
κές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κρίνεται ως ιδιαιτέρως 
προβληματική, καθώς: 

• Αποκλείει το 50 τοις εκατό των μαθητών/τριών κάθε 
τμήματος από τη διδασκαλία της γλώσσας που έχουν 
επιλέξει.

• Δεν διευκρινίζει ποια γλώσσα θα διδάσκεται σε περί-
πτωση ύπαρξης διαθέσιμου προσωπικού και άρα και δι-
δακτικών ωρών και για τις δυο γλώσσες, περίπτωση αρ-
κετά πιθανή, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

• Δεν λαμβάνει υπόψη το αρνητικό μαθησιακό και παι-
δαγωγικό κλίμα και τα αντικίνητρα μάθησης που είναι δε-
δομένο ότι θα επικρατήσουν στα εκάστοτε τμήματα της Β’ 
Ξένης Γλώσσας, στα οποία το μισό μαθητικό δυναμικό θα 
διδάσκεται μια γλώσσα με κριτήριο όχι την επιλογή του, 
αλλά τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες, ειδικά δε όταν αυτές 
υφίστανται και για τις δύο γλώσσες.

• Στερεί κατ’ απαράδεκτο τρόπο από τους εκπαιδευ-
τικούς των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 τη δυνατότητα να 
διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο, ακόμα και στην 
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περίπτωση ύπαρξης ικανού αριθμού μαθητών/τριών και 
προκαλεί με «τεχνητούς» τρόπους τη δραματική συρρί-
κνωση του εργασιακού τους αντικειμένου,  με ανυπολόγι-
στες συνέπειες για το εργασιακό τους μέλλον.

2η Παράγραφος: Αναφορικά με την παροχή κατάλλη-
λης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους/στις  μαθητές/τριες

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Σε κάθε  
περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη 
εκπαιδευτική υποστήριξη στους/στις μαθητές/τριες που 
δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος 
στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απα-
ραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδει-
κνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα 
επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας»

Διαπίστωση

Οι ως άνω «υποδείξεις» προς τους Εκπαιδευτικούς κλάδου 
ΠΕ07 και ΠΕ05 καθιστούν σαφές ότι οι συντάκτες της εν 
λόγω Υπουργικής Απόφασης έχουν πλήρη επίγνωση των 
δυσεπίλυτων  προβλημάτων επιστημονικής, ψυχοπαιδα-
γωγικής και διδακτικής φύσης που θα προκαλέσουν οι δια-
τάξεις της Υ.Α. αναφορικά με την διδασκαλία της Β’ Ξένης 
Γλώσσας. Εντούτοις:

• Προχωρούν  πάραυτα στην εφαρμογή της, αδιαφο-
ρώντας πλήρως για το αρνητικό  μαθησιακό και παιδαγω-
γικό κλίμα και τα αντικίνητρα μάθησης που είναι δεδομένο 
ότι θα επικρατήσουν στα τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας, 
λόγω της συνύπαρξης σε αυτά διδαγμένων και αδίδακτων 
μαθητών/τριών, καθώς και μαθητών/τριών που θα έχουν 
υποχρεωθεί για δεύτερη φορά σε αλλαγή επιλογής της Β’ 
Ξένης Γλώσσας. 

• Αδιαφορούν επιδεικτικά για τα κίνητρα εκμάθησης 
μιας Β’ Ξένης Γλώσσας, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται 
μέσα από το πρίσμα των αναγκών και του ατομικού και  
οικογενειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού της κάθε 
οικογένειας, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας δυ-
σχερούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας.

• Υποβαθμίζουν τραγικά μια επιλογή θεμελιώδους ση-
μασίας για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπι-
κότητας των μαθητών/τριών, καθώς και για τη χάραξη της 
μελλοντικής τους πορείας σε προσωπικό και επαγγελματι-
κό επίπεδο, όπως είναι η επιλογή της γλώσσας.

• Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των 
κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 σε απλούς διεκπεραιωτές και «δι-
αχειριστές» τω υφιστάμενων προβλημάτων που οι ίδιοι δη-

μιουργούν και  επιλέγουν να «μετακυλήσουν» και επισήμως 
την ευθύνη «διαχείρισης» των πολλαπλών συνεπειών της 
επιστημονικά και ψυχοπαιδαγωγικά αστήρικτης απόφασής 
τους σε αυτούς. Την ίδια στιγμή,  οι ως άνω εκπαιδευτικοί, 
δικαιώνοντας απόλυτα τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί, προσπαθούν χρόνια τώρα να «αντισταθμίσουν» 
τις αρνητικές αυτές συνέπειες, μέσω στοχευμένων και δια-
φοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων.

• Καταργούν ουσιαστικά το αυτοτελές γνωστικό αντι-
κείμενο της Ξένης Γλώσσας, μην επιτρέποντας στους εκ-
παιδευτικούς που το υπηρετούν, να το ασκήσουν σύμφωνα 
με επιστημονικά αποδεκτά δεδομένα, καθιστώντας έτσι 
απαγορευτική την παροχή μιας ουσιαστικής, ποιοτικής 
και πιστοποιήσιμης  διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας.

• Απαξιώνουν εν τέλει πλήρως το μάθημα της Β΄ ξένης 
γλώσσας και τους λειτουργούς του, σε μια εποχή μάλιστα, 
όπου η γνώση Ξένων Γλωσσών αποτελεί έναν από τους 
Πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η προσπάθεια για την 
ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας σε μια σειρά σημα-
ντικών τομέων (π.χ. Τουρισμός, ένταξη Ποιοτικών Ελλη-
νικών Προϊόντων στις Ξένες Αγορές).

4η Παράγραφος: Σχετικά με την δυνατότητα αλλα-
γής της επιλογής της δεύτερης ξένης Γλώσσας στην Α’ 
Γυμνασίου

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ακόμα ότι: «Κατ’ εξαίρε-
ση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους 
να αλλάξουν στην Α’ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξέ-
νης Γλώσσας δύνανται να υποβάλλουν σχετική αιτιολογη-
μένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση 
του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/μα-
θήτριες […]. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περί-
πτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι 
προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος»

Διαπίστωση

Η πρόβλεψη που ισχύει για κατ’ εξαίρεση δυνατότητα αλλα-
γής της επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο εγεί-
ρει σειρά ερωτημάτων, τόσο ως προς την σκοπιμότητά της, 
όσο και ως προς την δυνατότητα εφαρμογής της, καθώς:

• Δεν διευκρινίζεται ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι που 
θα «δικαιολογούν» την «κατ’ εξαίρεση» δυνατότητα αλλα-
γής της Β’ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο.

• Δίνεται περιορισμένου εύρους δυνατότητα αλλαγής 
της Β’ Ξένης Γλώσσας, τη στιγμή που λόγω του καταγε-
γραμμένου αποκλεισμού άνω του ενός τρίτου των μαθη-
τών/τριών από την διδασκαλία της γλώσσας επιλογής τους 
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στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι εύλογο ότι τουλά-
χιστον αντίστοιχος αριθμός γονέων και κηδεμόνων θα 
έχει καθ’ όλα αιτιολογημένους λόγους για υποβολή μιας 
σχετικής αίτησης. 

5η Παράγραφος: Επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας 
με κριτήριο τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπε-
δο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης ότι: «αν 
μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει 
καλυφθεί η θέση εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που 
επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μα-
θητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία 
υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης»

Διαπίστωση

Η πρόβλεψη που ισχύει για διδασκαλία εκείνης της Ξέ-
νης Γλώσσας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτι-
κές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση μη κάλυψης 
της θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέ-
χθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης και ο καθορισμός 
της 1ης Οκτωβρίου ως καταληκτικής ημερομηνίας για 
την λήψη της ως άνω απόφασης, κρίνεται ως ιδιαίτερα 
προβληματική καθώς: 

• Δεν διευκρινίζεται ποια γλώσσα θα διδάσκεται σε 
περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμου προσωπικού και άρα 
και διδακτικών ωρών και για τις δυο γλώσσες, διόλου 
σπάνια περίπτωση, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά 
κέντρα. 

• Το τεθέν χρονικό όριο για την λήψη της ως άνω 
απόφασης κρίνεται ως απολύτως ανεδαφικό, δεδομένου 
του γεγονότος ότι: 
4Την 1η Οκτωβρίου οι εκάστοτε οικίες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συχνά, 
όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθε-
τήσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής και 
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, όπως και της πλειοψηφίας 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, αλλά ούτε καν των εκ-
παιδευτικών των  «κύριων» κλάδων.
4Μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχουν ολοκληρω-

θεί καν οι διαδικασίες αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΔΕ/
ΠΥΣΠΕ της χώρας, όπως και η πλήρης ή μερική διάθεση 
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 από τα οι-
κεία ΠΥΣΔΕ (Δευτεροβάθμια) σε οικεία ΠΥΣΠΕ (Πρω-

τοβάθμια) και το αντίστροφο.
4Ομοίως δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε, οι σε 

κάθε περίπτωση απαραίτητες προσλήψεις αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών.
4Λόγω της πληθώρας των θεμάτων που έχουν να 

διαχειριστούν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκείνη ακριβώς τη 
χρονική περίοδο, δεν είναι εφικτός ο απαραίτητος συντο-
νισμός μεταξύ τους εντός του ως άνω χρονικού πλαισίου, 
ώστε να μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα ο τελικός 
αριθμός των διαθέσιμων διδακτικών ωρών για την εκά-
στοτε γλώσσα σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστοίχως η 
γλώσσα που θα διδαχθεί ανά τμήμα/τμήματα στην εκά-
στοτε σχολική μονάδα.

Συμπερασματικά

• Η εφαρμογή και των δύο Υπουργικών Αποφάσε-
ων από το σχολικό έτος 2017-18 καταργεί κάθε έννοι-
ας ισονομίας στην ελληνική εκπαίδευση, υποβαθμίζει 
περαιτέρω την παροχή Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και 
δημιουργεί αρνητικό μαθησιακό και παιδαγωγικό κλίμα, 
στερώντας τα κίνητρα μάθησης, καθώς κάποιοι μαθητές 
θα διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους, κάποιοι 
άλλοι στην Ε’ τάξη του Δημοτικού θα υποχρεωθούν να 
διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν και φθά-
νοντας Α΄ Γυμνασίου, κάποιοι θα αναγκαστούν να αλλά-
ξουν ξανά την Β’ ξένη Γλώσσα της επιλογής τους.  

• Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφω-
νων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

• Πλήττει καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των 
χειμαζόμενων από την πρωτοφανή οικονομική κρίση γο-
νέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών όλων των βαθμί-
δων της εκπαίδευσης, αφού τους ωθεί υποχρεωτικά στην 
Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις 
δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
αυτοί βιώνουν. 

• Υποβαθμίζει το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των 
Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολι-
τικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό 
εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

• Έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση, 
συνεχή απαξίωση και ουσιαστική μεταβολή του αντικει-
μένου εργασίας εκατοντάδων διορισμένων εκπαιδευτικών 
Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας.

• Ακυρώνει με τον πιο απόλυτο τρόπο την, κατά γενι-
κή ομολογία, αναγκαία και δεδηλωμένη από πλευράς της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, πρόθεση 
και επιδίωξη για  αναμόρφωση της Ξενόγλωσσης Εκπαί-
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δευσης στη χώρα μας και μαζί με αυτήν τη δυνατότητα 
για σύνδεση της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στο Δη-
μόσιο Σχολείο με την Πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας 
(ΚΠΓ)

• Αντίκειται, και μάλιστα προκλητικά, στην έμπρακτη 
εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει συνυπογράψει 
και η Ελλάδα.

2. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των αρνητικών συνε-
πειών που προκαλούνται από τις Υπουργικές Αποφάσεις 
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, αποφά-
σισε να ζητήσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την 
άμεση απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων για 
τη Δευτεροβάθμια (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-
2017) και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

Επιπλέον η απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων 
κρίθηκε ως απόλυτη προϋπόθεση, προκειμένου να  κατα-
στεί εφικτή η υλοποίηση:

• Της πρόθεσης της Πολιτείας για ουσιαστική ανα-
βάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

• Του έργου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Ξε-
νόγλωσση Εκπαίδευση που θα υποστηρίζει γνωμοδοτικά 
το έργο της Υπομονάδας ξένων γλωσσών του Ι.Ε.Π., με 
αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκπόνηση σε συνεργασία 
με την Κ.Ε.Ε. του Κ.Π.Γ. μιας πρότασης σύνδεσης της 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το Κ.Π.Γ., λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η σύνδεση 
αυτή να είναι αποτελεσματική.

• Της αναμόρφωσης της διδασκαλίας των Ξένων 
Γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης, τόσο σύμ-
φωνα με το πόρισμα που είχε καταθέσει το 2016 ο τέως 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής & νυν Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, 
όσο και σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του ως άνω, 
από της θέσεώς του ως Υπουργού Παιδείας.

• Του διαχρονικού αιτήματος των Επιστημονικών 
Φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 
για άμεση αναμόρφωση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, 
βάσει των πλήρως τεκμηριωμένων προτάσεών τους.

Για την επίτευξη των ως άνω αποφάσεων και στόχων 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, έλαβε 
την απόφαση να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

1. Συλλογή υπογραφών στο avaaz (πατήστε εδώ), 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης όλων των πολιτών 

και στήριξης των προσπαθειών μας.
2. Να ζητηθεί με πρωτοβουλία των μελών της Ένω-

σής μας από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των 
Γυμνασίων και των Δημοτικών Σχολείων να προχωρή-
σουν στην έκδοση ψηφισμάτων για την ελεύθερη επιλογή 
της Β΄ Ξένης Γλώσσας που θα αποσταλούν στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για διευκό-
λυνση της σύνταξης των ψηφισμάτων να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ - www.pdv.org.gr - σχετικό 
δείγμα και οδηγίες αποστολής.

3. Να επιδιωχθεί συνάντηση με την Ανώτατη Συνο-
μοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) με σκο-
πό το συντονισμό των δράσεων.

4. Οι Τοπικές Επιτροπές της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σε όλη τη 
χώρα να ζητήσουν από τις Ενώσεις Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας (ΣΕΠΕ) την έκδοση ψηφισμάτων.

5. Οργάνωση κοινού Συλλαλητηρίου με τους Φορείς 
των εκπαιδευτικών Γαλλικής Φιλολογίας με τη στήριξη 
της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Συνάντηση με τα Δ.Σ. των πα-
ραπάνω Συνδικαλιστικών Φορέων με αίτημα την κήρυξη 
διευκολυντικών στάσεων εργασίας, ώστε να μπορέσουν 
οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης να συμμετά-
σχουν στο Συλλαλητήριο.

6. Ενημέρωση και σχεδιασμός κοινών δράσεων με τα 
Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της χώρας.

7. Επιδίωξη συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, 
με τη συμμετοχή και Φορέων της Γερμανόφωνης και της 
Γαλλόφωνης Κοινότητας.  

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 

Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Σας καλούμε να στηρίξετε, και μέσω της συμμετοχής 
σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz 

τον αγώνα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών 
Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα 

της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας 
στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά.

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής 
υπογραφών πατήστε εδώ 
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Σε συνέχεια έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης: «Επιλογή δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (53476/ΓΔ4/28-03-2017 - ΦΕΚ 
Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από 21.04.2017 με αντι-
κείμενο τόσο την παραπάνω, όσο και την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου 
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-
2016), η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. έχει υλο-
ποιήσει μέχρι σήμερα, όπως ομόφωνα αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ως άνω 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πολυάριθμες δράσεις, με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου για
4απόσυρση των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων για τη Δευτεροβάθμια 

και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
4αναμόρφωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και της Ξενόγλωσσης 

Εκπαίδευσης όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την χρονολογική σειρά υλοποίησής τους αυτές διαμορφώνο-
νται ως εξής:

• 10.04.2017 Πραγματοποίηση Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Κεντρι-
κής Έδρας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κεντρικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης μεταξύ 
άλλων το ζήτημα των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• 11.04.2017  Συνάντηση των Επιστημονικών Φορέων Γερμανικής και Γαλ-
λικής με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

• 12.04.2017 Έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με την ως άνω συνάντηση
• 15.04.2017 Πρόσκληση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανι-

κής Γλώσσας Π.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
• 20.04.2017 Διατήρηση και επικαιροποίηση της εκστρατείας ηλεκτρονικής 

συλλογής υπογραφών στο avaaz για την άρση των Υπουργικών Αποφάσεων
• 21.04.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ - Δελτίο Τύπου
• 25.04.2017 Υποβολή Υπομνήματος στον Υπουργό Παιδείας με τις δια-

πιστώσεις και αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνι-
ας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
σχετικά με τις Υπουργικές Αποφάσεις: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και 
συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017) και «Ωρολό-
γιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. 

Επισκόπηση Δράσεων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
     για την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων  

Αθήνα, Ιούλιος 2017

www.pdv.org.gr
info@deutsch.gr
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Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016)
• 25.04.2017 Ανάρτηση σχεδίου ψηφίσματος διαμαρ-

τυρίας στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ προς υποβολή 
από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 σε Φορείς (Συλλόγους / 
Ενώσεις Γονέων & Κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ)

• 26.04.2017 Επερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουρ-
γό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου από τον Βουλευτή Αιτωλοα-
καρνανίας της ΔΗΣΥ κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο σχετι-
κά με τις Υπουργικές Αποφάσεις

• 26.04.2017 Συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα της 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ Παναγιώτη Γαλιάτσου με το ΔΣ της ΟΛΜΕ 
για ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα του 
κλάδου και την υποβολή αιτήματος για παροχή  συνδι-
καλιστικής στήριξης στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 
25.5.2017

• 07.05.2017 Συμμετοχή της Προέδρου και του Αντι-
προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στην Εσπερίδα της Πανελλή-
νιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης 
(Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Διάλογος με Πολιτικά Κόμματα 
για την Ξενόγλωσση Δημόσια Εκπαίδευση» - Υποβολή 
ερωτημάτων και συζήτηση με τους εκπροσώπους των Πο-
λιτικών Κομμάτων, παράλληλα με την υποβολή ενημερω-
τικού σημειώματος αναφορικά με τις δυσμενείς εξελίξεις 
στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (π.χ. μη απόδοση οργανι-
κών για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς, Μ.Σ.Δ.) και 
τις επιπτώσεις των Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια και τη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση

• 09.05.2017 Συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα της 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ με το Δ.Σ. της Ανώτατης Συνομοσπονδί-
ας Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ) με σκοπό την 
ενημέρωσή του για τις αλλαγές που επίκεινται λόγω των 
Υπουργικών Αποφάσεων

• 15.5.2017 Κοινό αίτημα των Επιστημονικών Ενώσε-
ων Γερμανικής και  Γαλλικής προς ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για 
την παροχή συνδικαλιστικής στήριξης με κήρυξη διευκο-
λυντικών στάσεων εργασίας την ημέρα πραγματοποίησης 
του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου Διαμαρτυρίας στις 
25.05.2017

• 20.05.2017 Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Συλλαλητή-
ριο Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής 
(ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας, με τη συμμε-
τοχή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19-20)

• 25.5.2017 Πραγματοποίηση Πανελλαδικού Συλ-
λαλητηρίου Διαμαρτυρίας των Επιστημονικών Ενώσεων 
Γερμανικής και  Γαλλικής στο Υπουργείο Παιδείας, ενά-
ντια στη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκ-
παίδευσης - Συνάντηση εκπροσώπων των Επιστημονικών 
Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής με αξιωματούχους του 
Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια ενημερωτικές συ-
ναντήσεις με βουλευτές στο κτίριο της Βουλής- Υποβολή 

κοινού Υπομνήματος των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμα-
νικής και  Γαλλικής

• 25.05.2017 Δηλώσεις της Προέδρου της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας στον τηλεοπτικό 
σταθμό STAR στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συλλαλητη-
ρίου Διαμαρτυρίας των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμα-
νικής και Γαλλικής ενάντια στη συστηματική υποβάθμιση 
της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας

• 25.05.2017 Αποστολή κοινού Υπομνήματος των 
Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και  Γαλλικής στον 
Υπουργό Παιδείας με τις διαπιστώσεις των ως άνω ανα-
φορικά με τη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης και το αίτημα άμεσης διευθέτησης των ζητη-
μάτων των εκπαιδευτικών των κλάδων Γερμανικής (ΠΕ07) 
και Γαλλικής (ΠΕ05)

• 02.06.2017 Κοινό υπόδειγμα επιστολής διαμαρτυρί-
ας των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής 
για τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της χώρας

• 06.06.2017 Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς ΔΟΕ, 
ΟΛΜΕ και κατά τόπους Συνδικαλιστικά Όργανα για τη 
στήριξή και εκπροσώπησή τους στο συλλαλητήριο της 
25.5.2017

• 13.06.2017 Εκ νέου υποβολή του επείγοντος αιτήμα-
τος των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής 
για συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Υπομνήμα-
τος με τις συνέπειες των Υπουργικών Αποφάσεων και τα 
αιτήματα των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05

• 19.06.2017 Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής – Γερ-
μανικής: Πρόσκληση σε Παράσταση Διαμαρτυρίας των 
εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανι-
κής (ΠΕ07) Φιλολογίας στις 21.06.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

• 21.06.2017  Κοινή Παράσταση Διαμαρτυρίας των 
Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενάντια στη συστηματική Υποβάθμιση της 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Συνάντηση με τον Προϊστά-
μενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο 
Κωνσταντάτο και τον Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας 
για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη 
Γεωργόπουλο

• 21.06.2017 Τηλεοπτική κάλυψη της Παράστασης 
Διαμαρτυρίας και δηλώσεις της προέδρου της ΠΕΚΑΓΕ-
ΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στον τηλεοπτι-
κό σταθμό ΑΝΤ1

• 21.06.2017 Συνάντηση εκπροσώπων της ΠΕΚΑΓΕ-
ΠΕ και του ΣΚΓ ΠΕ (Apf) με το ΔΣ της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) στο πλαίσιο πρόσκλησης 
της τελευταίας προς Φορείς  για συζήτηση – κατάθεση 
απόψεων και προβληματισμών ενόψει της 86ης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης του κλάδου - Κατάθεση Υπομνημά-
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των – Έκδοση Δελτίου Τύπου
• 22.06.2017 Προβολή του ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 σχε-

τικά με την Παράσταση Διαμαρτυρίας των Επιστημονικών 
Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο 
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 

• 22.06.2017 Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στον ραδιο-
φωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM 99,5 και τους δημοσιογράφους 
Νότη Παπαδόπουλο και Μάκη Προβατά στην εκπομπή 
«Ταπί και ψύχραιμοι» 

• 22.06.2017 Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στον ραδιο-
φωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 και τους δημοσιο-
γράφους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο στην 
εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» 

• 26.06.2017 Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Alpha 989 και τις  δημοσιογράφους Ευαγ-
γελία Τσικρίκα και Λώρα Ιωάννου στην εκπομπή «Εκείνη 
& Εκείνη» 

• 03.07.2017 Συνέντευξη της Προέδρου της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στον ραδιο-
φωνικό σταθμό αθήνα 9.84 και την δημοσιογράφο Μαρία 
Παύλου στην εκπομπή «Παραλλαγές»

Σημείωση: 
Για το σύνολο των παραπάνω δράσεων μπορείτε να 

ενημερωθείτε επίσης μεταβαίνοντας στο link:   

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
• 27.04.2017 Τοποθέτηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φι-

λολογίας του ΕΚΠΑ σχετικά με τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη Β΄ ξένη 
γλώσσα στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά

• 08.05.2017 Ψήφισμα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του ΑΠΘ σχετικά με την ασυνέχεια στη διδασκαλία της Β΄ Ξένης 
γλώσσας

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.): «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση των Υπουργικών 
Αποφάσεων που αφορούν τη συγκρότηση των τμημάτων και την κατάργηση 
του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας και στις δύο 
βαθμίδες.» - (19.06.2017)
• 08.05.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 62ου Γυμνασίου Αθηνών
•  09.05.2017 Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
•  10.5.2017 Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών των Δημόσιων Σχο-

λείων του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
•  15.5.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 137ου Δημοτικού Σχολείου 

Αθηνών
• 17.05.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 12ου Γυμνασίου Καλλιθέας
• 17.05.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 12ου Γυμνασίου Καλλιθέας
•  17.05.2017 Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων  Αγίας Βαρβάρας

Ψηφίσματα Φορέων
Αθήνα, Ιούλιος 2017

www.pdv.org.gr
info@deutsch.gr

mailto:info@deutsch.gr


Aktuell #47 /2017  21_

•  22.5.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Προτύ-
που Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

•  25.05.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Γυ-
μνασίου Αθηνών

•  30.05.2017 Ένωση Γονέων 5ης Δημοτικής Κοινότη-
τας Αθήνας

•  31.05.2017 Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 
Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά

•  31.05.2017 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 72ου Δη-
μοτικού Σχολείου Αθηνών «Ανδρέας Κάλβος»

•  08.06.2017 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δη-
μοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης

•  08.06.2017 Σύλλογος Γονέων 106ου Δημοτικού Σχο-
λείου Αθηνών

•  08.06.2017 Σύλλογος Γονέων 65ου Δημοτικού Σχολεί-
ου & 59ου Νηπιαγωγείου Πατρών

•  12.06.2017 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυ-
μνασίου Άργους

•  17.06.2017 Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου – Λυκειακών 
τάξεων Άρνισσας Πέλλας

• 20.06.2017 Σύλλογος Γονέων του 9ου Γυμνασίου Αθηνών
• 22.06.2017 Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Νομού 
Χανίων
• 23.06.2017 Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 
Δήμου Πετρούπολης

Σημείωση: 
4Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε 

όλα τα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για την προώθηση  του 
υποδείγματος Ψηφίσματος και της Επιστολής Διαμαρ-
τυρίας προς τους Φορείς και τους κατά τόπους Συλλό-
γους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς μόνον έτσι μπορεί 
να καταστεί δυνατή η «ενεργοποίηση» όσο το δυνατών 
περισσότερων - άμεσα ή έμμεσα - εμπλεκόμενων «δυ-
νάμεων» αναφορικά με το  κρίσιμο ζήτημα των Υ.Α. και 
η επίτευξη του στόχου για άμεση απόσυρση τους και 
επαναφορά του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της Β’ 
Ξένης Γλώσσας
4Η ροή ψηφισμάτων συνεχίζεται με σταθερούς ρυθ-

μούς, ενώ αναμένεται να εντατικοποιηθεί την ερχόμενη 
σχολική χρονιά 2017-2018, όταν διαπιστωθούν στην εκ-
παιδευτική πράξη τα προβλήματα που έχουν επιφέρει οι 
Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση

Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
• 30.05.2017 Σύλλογος Διδασκόντων 3ου Γυμνασίου 
Νέας Σμύρνης: Να μην καταργηθεί το δικαίωμα της 
επιλογής ξένης γλώσσας στα σχολεία
• 31.05.2017 Σύλλογος Διδασκόντων 5ου Γυμνασίου 

Νέας Σμύρνης: Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση 
για τη Β΄ Ξένη γλώσσα προς όφελος της ηρεμίας της 
σχολικής μονάδας
• 31.05.2017 Σύλλογος Διδασκόντων 2ου Γυμνασίου 
Καλλιθέας: Να μην αναγκαστεί κανείς μαθητής να διδα-
χθεί μία ξένη γλώσσα που δεν προτιμά
• 28.06.2017 Σύλλογος Καθηγητών 7ου Γυμνασίου Κε-
ρατσινίου: Δυσμενή αποτελέσματα των δύο Υ.Α. για την 
Επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας και τη Συγκρότηση Τμημά-
των στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• 30.06.2017 Σύλλογος Διδασκόντων 1ου Γυμνασίου 
Αγίας Παρασκευής.

Σημείωση: 
Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συναδέλφων 

να συγκαλούν Σύλλογο Διδασκόντων στη σχολική μο-
νάδα ή μονάδες που υπηρετούν, να θέτουν το ζήτη-
μα της Β’ Ξένης Γλώσσας και να ζητούν τη σύνταξη 
Πρακτικού με αίτημα την ανάκληση των Υ.Α. για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΛΜΕ: «Οι ρυθμίσεις αυτές, … έρχονται σε αντίθε-

ση με τις διακηρύξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για ΚΠΓ 
εντός του σχολείου, και η ξενόγλωσση εκπαίδευση υποβαθ-
μίζεται.» - (27.04.2017)

ΔΟΕ: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την ανάκληση και 
των δυο Υπουργικών Αποφάσεων και στηρίζει πλήρως 
τις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν οι Επιστημονικές 
Ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής 
Γλώσσας.» - (02.05.2017)
• 27.04.2017  Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας
• 01.05. 2017  Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
• 03.05.2017   ΕΛΜΕ Καλλιθέας – Ν. Σμύρνης - Μο-

σχάτου
• 04.05.2017  Σύλλογος Π.Ε. «Γ. Σεφέρης»
• 09.05.2017  ΕΛΜΕ Αργολίδας
• 15.05.2017   Σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης
• 20.05.2017  ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης
• 21.05.2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
• 23.05.2017  Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας
• 25.05.2017  ΕΛΜΕ Χανίων
• 09.06.2017  Α΄- Β΄- Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας
• 27.06.2017 ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

Σημείωση: 
Για το σύνολο των ως άνω Ψηφισμάτων μπορείτε να 

ενημερωθείτε επίσης μεταβαίνοντας στο link: https://
www.pdv.org.gr/drasis-gia-anaklisi-ya-w-25748.html
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Γραμματεία  

 
Πληροφορίες: Σ. Σσώτοσ Θεσσαλονίκη, 08.05.2017 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.: 2310 99 5241   
Αριθμ. Πρωτ. 1036 Fax:  2310 99 5235 

e-mail: info@del.auth.gr 
Κτίριο Διοίκησης, γρ. 202 

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■  541  24  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■  Σηλ .  Κέν τρο 2310  99  6000  ■ www.a u th .g r  
 

ΠΡΟ: 
- Υπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων  

κ. Κωνςταντίνο Γαβρόγλου 
 

ΚΟΙΝ.: 
- Γενικό Γραμματζα ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

κ. Γιάννθ Παντι 
- Πρόεδρο του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  

κ. Γεράςιμο Κουηζλθ 
 

- Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σπουδών, Προγραμμάτων & 
Οργάνωςθσ Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτθ 

   - Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σπουδών, Προγραμμάτων & 
                                                              Οργάνωςθσ Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπφρο Κωνςταντάτο 

 - Επιτροπι Ξζνων Γλωςςών του Ι.Ε.Π. 
- Βουλευτζσ, μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Μορφωτικών Υποκζςεων 

 τθσ Βουλισ των Ελλινων 
           - Πρόεδρουσ Τμθμάτων Ξζνων Γλωςςών και Φιλολογιών ΕΚΠΑ & ΑΠΘ 

-Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτών Γερμανικισ Γλώςςασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ: «Επιλογι δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ και 
ςυγκρότθςθ τμθμάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1171/τ.Β'/4-4-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Ενιαίου τφπου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1324/τ.Β'/26-04-2016)» 
 

 
Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 
Αξιότιμεσ κυρίεσ, αξιότιμοι κφριοι, 

 
Τα Μζλθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. 

(Συνζλευςθ 388/27-4-2017) με ζντονθ δυςαρζςκεια πλθροφορθκικαμε ότι ςφμφωνα με τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ: «Επιλογι δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ και ςυγκρότθςθ τμθμάτων» 
(53476/ΓΔ4/28-03-2017 - ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1171/τ.Β'/4-4-2017), αφαιρείται πλζον και από τουσ 
μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ το δικαίωμα ελεφκερθσ επιλογισ Β' Ξζνθσ 
Γλώςςασ, όπωσ ζγινε πζρυςι με τθν αντίςτοιχθ Υπουργικι Απόφαςθ για τθν Πρωτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ, για τθν οποία είχαμε εκφραςτεί ωσ Πανεπιςτθμιακό Τμιμα ςε επιςτολι προσ το 
Υπουργείο και τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, τονίηοντασ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειζσ τθσ για τθν 
ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα. Δυςτυχώσ αντί για τθν αναμενόμενθ απόςυρςθ του 
μζτρου, φζτοσ αποφαςίηεται θ επζκταςι του και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
 

 

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

info@del.auth.gr

mailto:info@del.auth.gr


Aktuell #47 /2017  25_

 
 

Διαπιςτώνουμε με ζντονο προβλθματιςμό πωσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ αυτοφ του 
τφπου οδθγοφν ςτθ μετακφλιςθ του οικονομικοφ βάρουσ για τθν εκμάκθςθ των ξζνων 
γλωςςών ςτισ οικογζνειεσ. Σε μία εποχι κοινωνικισ οικονομικισ δυςπραγίασ είναι πράγματι 
ςτενάχωρο θ ελλθνικι πολιτεία να μθ ςυνεχίςει να υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ ςτθ ςυνζχεια εκμάκθςθσ των ξζνων γλωςςών που επικυμοφν και κα τουσ είναι 
ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  

Αναλυτικότερα επιχειριματα διατυπώνονται ςτο Υπόμνθμα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ 
Κακθγθτών Γερμανικισ Γλώςςασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ που ςασ ζχει αποςταλεί, 
επιχειριματα που ςυμμεριηόμαςτε και υποςτθρίηουμε αμζριςτα.  

Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ ελλθνικι πολιτεία οφείλει να ςεβαςτεί τισ δεςμεφςεισ τθσ 
για τθν προώκθςθ και τθ ςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ γερμανικής γλώσσας ςτα ελλθνικά 
δθμόςια ςχολεία όλων των βακμίδων όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτο ςθμείο Ι.4 ςτο 
Πρωτόκολλο τθσ 14θσ Συνόδου τθσ Μόνιμθσ Μικτισ Επιτροπισ (Βόννθ, 18-20 Νοεμβρίου 1996) 
βάςει του άρκρου 14 τθσ Ελλθνογερμανικισ μορφωτικισ ςυμφωνίασ τθσ 17θσ Μαΐου 1956.  

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ςασ καλοφμε να επανεξετάςετε τα ηθτιματα που 
προαναφζραμε και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε ςυνζργεια.  
 
 

 
Με τιμι 

 
Η Πρόεδροσ  

         
 

Κακ. Αγγελικι Κοιλιάρθ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η καλή γνώση ξένων γλωσσών στην εποχή μας είναι αναγκαίο μορφωτικό 
εφόδιο για τον καθένα. Το γνωρίζουμε όλοι, χρόνια τώρα, και εμείς οι γονείς 
το διεκδικούμε σταθερά.
Η πολιτεία όφειλε λοιπόν να εξασφαλίσει την ουσιαστική εκμάθηση τους μέσα 
από το εκπαιδευτικό σύστημα, με ενιαία (για τα 12 χρόνια του σχολείου) συστη-
ματική διδασκαλία, τις αναγκαίες ώρες, με προγράμματα και δωρεάν βιβλία υψη-
λής ποιότητας, μόνιμους εκπαιδευτικούς με τακτική επιμόρφωση και στήριξη.
Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση προωθώντας τη λογική του "εξορθολογισμού", έδω-
σε στη δημοσιότητα Υπουργική Απόφαση που αφορά την επιλογή της Δεύτερης 
Ξένης Γλώσσας  (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) και την συγκρότηση τμημά-
των στα Γυμνάσια (για την σχολική χρονιά 2017-2018). Με βάση αυτή, μετά 
την εφαρμογή της αντίστοιχης απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αφαιρείται και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαί-
ωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας αναφέροντας ότι ο αριθμός των 
τμημάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας. 
Αντίστοιχη απόφαση εφαρμόστηκε τη φετινή χρονιά και για τα Αγγλικά.

Η κυβέρνηση με την νέα Υπουργική απόφαση προετοιμάζει κλείσιμο τμημά-
των για τη νέα σχολική χρονιά και περιορισμό των προσλήψεων αναπληρω-
τών αλλά και τη δραματική συρρίκνωση και συνεχή απαξίωση του αντικει-
μένου εργασίας χιλιάδων εκπαιδευτικών Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής 
Φιλολογίας.  Επίσης:
1) Εξαναγκάζει τους μαθητές να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που 
επιθυμούν, με κριτήρια την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστο-
τε επιλεγόμενης γλώσσας και από το “αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού 
έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επι-
λέχθηκε 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”.
2) Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφωνων ή γερμανόφωνων τάξε-
ων και σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης προκειμένου να μη γίνουν 
νέα τμήματα,  επιβάλλοντας ότι  η επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας θα γίνεται από 
το Δημοτικό κι όχι στο Γυμνάσιο, μέχρι τις 10 Ιούνη χωρίς ο μαθητής να μπορεί 
να αλλάξει επιλογή στο Γυμνάσιο.
3) Πλήττει  καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων, ωθώντας τους 
στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις δυσμενέστατες 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν.
4) Οδηγεί σε μείωση προσλήψεων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών ή στην 
παραπέρα κινητικότητα των υπαρχόντων λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι 
ήδη μετακινούνται σε αρκετά σχολεία!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που αφο-
ρούν τη συγκρότηση των τμημάτων και την κατάργηση του  δικαιώματος  της 
ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας και στις δύο βαθμίδες.

Ανώτατη Συνομοσπονδία 
    Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Αθήνα, Ιούνιος 2017

Βερανζέρου 22, 
6ος όροφος, TK 104 32, 

ΤΗΛ : 6974933671
 www.asgme.gr  

 gt.asgme@gmail.com
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Υπουργείο Παιδείας με την Υ.Α. (ΦΕΚ 1171/τ.Β΄/ 4/Απριλίου 2017) 
για την επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και τη συγκρότηση των 
τμημάτων ξεδιπλώνει εκ’ νέου την πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμο-
γής με νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών, 
του εξορθολογισμού και ευελιξίας του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Για άλλη μια φορά χτυ-
πά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. 

Με τη συγκεκριμένη Υπ. Απόφαση θέτει ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια 
στη συγκρότηση τμημάτων για τη 2η ξένη γλώσσα από αυτά που ίσχυαν 
μέχρι τώρα. 

Πιο συγκεκριμένα: 
Διατηρεί τον ελάχιστο αριθμό των 12 μαθητών και 10 για απομακρυσμέ-

να γυμνάσια για τη δημιουργία τμήματος. 
Τα παράλληλα τμήματα της 2ης ξένης γλώσσας δεν πρέπει να ξεπερ-

νούν τα τμήματα της γενικής παιδείας. Η γραμμή που ακολούθησε για τη 
διδασκαλία και τα επίπεδα στα Αγγλικά θεωρήθηκε “αποτελεσματική” και 
εφαρμόζεται και στη 2η ξένη γλώσσα. Είναι τέτοια η σπουδή του Υπ. Παι-
δείας για τη συγχώνευση τμημάτων που δεν μπαίνει στον κόπο της πρόβλε-
ψης τι θα γίνει με το επιπλέον τμήμα. 

Στα μικρά σχολεία με ένα τμήμα γενικής παιδείας θα διδάσκεται η πλει-
οψηφούσα ξένη γλώσσα με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και αν ισο-
ψηφούν τότε θα διδαχτούν οι μαθητές τη γλώσσα στην οποία υπάρχουν 
πλεονάσματα εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση. Ακόμη και αν το τμήμα π.χ. 
έχει 24 μαθητές και άρα μπορεί να λειτουργήσει και τις δύο γλώσσες, ακόμη 
και με το δικό τους νομοθετικό πλαίσιο, η καινούρια υπουργική απόφαση 
το απαγορεύει. 

Αν δε, δεν έχουν καλυφθεί τα κενά με πρόσληψη αναπληρωτών μέχρι 
την 1η Οκτωβρίου, υποχρεούνται οι μαθητές να διδαχθούν την 2η ξένη 
γλώσσα για την οποία θα υπάρχουν διαθέσιμες ώρες στην Δ/νση. 

Η υπουργική απόφαση ορίζει πως τα τμήματα κλειδώνουν 30/6 από 
τους ΔΙΔΕ και ΔΙΠΕ κλείνοντας κάθε δυνατότητα αλλαγών το Σεπτέμβριο 
με βάση τις ανάγκες που πιθανόν να εμφανιστούν. Αφαιρεί τη δυνατότητα 
της διερεύνησης για τη συγκρότηση των τμημάτων από το Σύλλογο Διδα-
σκόντων και το Διευθυντή του σχολείου και τη μεταβιβάζει πλήρως στους 
Διευθυντές Εκπαίδευσης, βήμα αντίθετο στη θέση της ΟΛΜΕ για ενίσχυση 
του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων. 

Οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει κατά την Υ.Α. να επιδείξουν 
γι άλλη μια φορά την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα και θα 

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την
        επιλογή 2ης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια 

Αθήνα, 27/4/2017

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr
email: olme@otenet.gr

www.olme.gr
mailto:olme@otenet.gr
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αναγκαστούν να διδάξουν μαθητές με διαφορετικό επί-
πεδο γλωσσομάθειας σε υπεράριθμα τμήματα σε 3,4 
ακόμη και 5 σχολεία. 

Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιώντας δεσμεύσεις 
του 3ου μνημονίου στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης 
τμημάτων, προσωπικού και διδακτικών ωρών, προχωρά-
ει σε συγχωνεύσεις τμημάτων και δημιουργεί νέο αριθμό 
πλεοναζόντων εκπαιδευτικών. Οι ρυθμίσεις αυτές υπα-
κούουν σε λογικές εξοικονόμησης, οι οποίες πρέπει να 
αποκρουστούν από το εκπαιδευτικό κίνημα ως ξένες με 
το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου και της παιδείας 
ως δημόσιου αγαθού. 

Οι ρυθμίσεις αυτές, τέλος έρχονται σε αντίθεση με 
τις διακηρύξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για ΚΠΓ εντός 
του σχολείου, και η ξενόγλωσση εκπαίδευση υποβαθμί-
ζεται. Εντείνονται τα ταξικά πλέγματα και εξακολουθεί η 
γλωσσομάθεια να παραμείνει στα χέρια των φροντιστη-

ρίων με οδυνηρές συνέπειες για τα φτωχά παιδιά που δε 
θα έχουν καν το δικαίωμα να διδαχθούν τη γλώσσα που 
επιθυμούν στο δημόσιο σχολείο.

n Απαιτούμε από την ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο. 

n Να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα ξενόγλωσ-
σα τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δηλώσεις 
των μαθητών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία 
συγχώνευση - κατάργηση τμήματος. 

n 20 μαθητές στο τμήμα - 10 για τις κατευθύνσεις 
και τα εργαστήρια. 

n Να καλυφθούν όλα τα κενά και οι ανάγκες σε εκ-
παιδευτικούς με μαζικούς διορισμούς και προσλήψεις. 

n Κανένα παιδί να μην μείνει το Σεπτέμβρη χωρίς 
Δάσκαλο.
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Αθήνα, 24/5/2017

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr
email: olme@otenet.gr

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 
την Πέμπτη, 25 Μαϊου 2017 από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 14:00 
και από τις 14:00 έως τις 16:00 για τη συμμετοχή των συναδέλφων στο 
συλλαλητήριο. 

Κήρυξη 2ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας για τη 
συμμετοχή των συναδέλφων στο συλλαλητήριο των καθηγητών 
ξένων γλωσσών την Πέμπτη 25/5 στις 13.00 στο Υπ. Παιδείας

www.olme.gr
mailto:olme@otenet.gr
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Προς 
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο 
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε 
 
  Το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση της 28/03/2017: 

«Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» προχώρησε  
στην αφαίρεση και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Β’ ξένης γλώσσας, όπως έπραξε πέρυσι με 
την Υπουργική Απόφαση: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου» για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Ε΄ Δημοτικού 
και είχε ως αποτέλεσμα πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών/μαθητριών 
της Ε’ τάξης να μην διδαχθούν την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. Η 
επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού 
ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Οι διατάξεις των Υπουργικών αυτών Αποφάσεων έχουν ως κύριο χαρα-
κτηριστικό τους την ποσοτική προσέγγιση του αντικειμένου της διδασκαλίας 
της Β’ ξένης γλώσσας και  καθιστούν την επιλογή της αποτέλεσμα συγκυρια-
κών παραγόντων. 

Έτσι, προβλέπεται και στο Γυμνάσιο η συνέχεια της διδασκαλίας της Β’ 
ξένης γλώσσας που έχει επιλεγεί  στο Δημοτικό, τη στιγμή που πολύ μεγάλο 
ποσοστό των μαθητών/τριών της Ε’ Δημοτικού δεν διδάσκονται την γλώσσα 
της επιλογής τους αφού με την περσινή Υ. Α. περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό η δυνατότητα επιλογής της Β’ ξένης γλώσσας.

Ο στόχος, φυσικά, είναι τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών 
και ο περιορισμός του αριθμού τους. Στο βωμό αυτό θυσιάζονται τα μορφω-
τικά δικαιώματα των μαθητών. Τα πολυπληθή και ανομοιογενή τμήματα, οι 
πολλαπλές μετακινήσεις και η γενικότερη «ελαστικοποίηση» της εργασίας, 
είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι Υ.Α. που ως αποτέλεσμα έχουν 
τον αποκλεισμό ολόκληρων περιφερειών από τη δυνατότητα της διδασκαλίας 
της Γερμανικής ή της Γαλλικής Γλώσσας αντίστοιχα. Φαίνεται, δυστυχώς, ότι 
ο απώτερος στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η συρρίκνωση 
του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 με ορατό 
τον κίνδυνο της πλήρους κατάργησής τους.

Η εφαρμογή των Υ.Α. για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο έχει ως αποτέλε-
σμα κάποιοι μαθητές να διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους, κάποιοι 
άλλοι στην Ε’ τάξη του Δημοτικού να υποχρεώνονται να διδαχθούν άλλη 
γλώσσα από αυτή που επέλεξαν με μεγάλη πιθανότητα στην  Α΄ Γυμνασίου, 

Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής Β’ ξένης 
γλώσσας από τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου 

Αρ. Πρωτ. 1297
2/5/2017
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κάποιοι να αλλάξουν ξανά γλώσσα.
Έτσι μεγάλος αριθμός μαθητών/μαθητριών αποκλεί-

ονται από την γλώσσα της επιλογής τους, συστήνονται 
αποκλειστικά Γαλλόφωνες ή Γερμανόφωνες τάξεις, 
δημιουργείται κίνδυνος κατάργησης του γνωστικού αντι-
κειμένου της Β’ ξένης γλώσσας, απαξιώνεται το έργο και 
διακυβεύεται το εργασιακό παρόν και μέλλον των εκπαι-
δευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05, ανατρέπεται για μια ακόμη 
φορά ο οικογενειακός προγραμματισμός αναφορικά με 
την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ ξένης γλώσ-
σας και πλήττεται ο οικονομικός προϋπολογισμός των 
οικογενειών, αφού ωθούνται υποχρεωτικά στην Ιδιωτική 
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, ενώ καθίσταται ανέφικτη η 

δυνατότητα σύνδεσης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.). 

Δυστυχώς για την εκπαίδευση, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για 
μια ακόμη φορά, δικαιώνεται στην απαίτησή του για την 
απόσυρση της καταστροφικής Υ.Α. για το Ολοήμερο Δη-
μοτικό Σχολείο της οποίας οι ρυθμίσεις ως προς τη δεύτε-
ρη ξένη γλώσσα επεκτείνονται τώρα και στο Γυμνάσιο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την ανάκληση και των 
δυο Υπουργικών Αποφάσεων και στηρίζει πλήρως τις 
κινητοποιήσεις που διοργανώνουν οι Επιστημονικές 
Ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής 
Γλώσσας. 

«Κινητοποίηση Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας.

Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας Πέμπτη 25/5/2017»

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προκηρύσσει δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 
δυο τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις δυο πρώτες του απογευμα-
τινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι 
μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι Επιστημονικοί 
Φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολο-
γίας στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 25/5/2017 στις 13:00.

Οι συνάδελφοι  μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες ώρες στάσης χρειάζο-
νται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους. 

Από τη Δ.Ο.Ε. 

Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας 

Αθήνα 18/5/2017
Προς 

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
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Την Πέμπτη 25.05.2017 
πραγματοποιήθηκε Πανελλαδι-
κό Συλλαλητήριο των Επιστη-
μονικών Φορέων των εκπαιδευ-
τικών Γαλλικής και Γερμανικής 
Φιλολογίας, με τη συμμετοχή και 
των εκπαιδευτικών Πληροφο-
ρικής, στο Υπουργείο Παιδείας 
στο Μαρούσι. Λόγω του γεγονό-
τος ότι την ίδια ώρα διεξαγόταν 
στην Ολομέλεια της Βουλής 
συζήτηση για νομοσχέδιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ, οι εκπρόσωποι των 
εκπαιδευτικών πραγματοποίη-

σαν συναντήσεις εκτός από τον 
χώρο του Υπουργείου Παιδείας 
και στο χώρο της Βουλής των 
Ελλήνων. Δεν κατέστη ωστόσο 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με τον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων  
κ. Κ. Γαβρόγλου, την οποία 
αναμένουμε τις αμέσως επόμε-
νες μέρες. 

Στην έδρα του Υπουργείου 
Παιδείας στο Μαρούσι πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση της Προ-
έδρου του Συνδέσμου Καθηγη-
τών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. κ. 
Αθηνάς Καραθάνου, της Προέ-
δρου του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Α.Π. κ. Ευαγγε-
λίας Κουτσουδάκη, της Προέ-
δρου της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσ-
σας Π.Ε. κ. Στεφανίας Μπετί-
νας Αλβίνας Τίλε, του Προέδρου 
του Παραρτήματος Βόρειας 
Ελλάδας της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Π.Ε. κ. Πάκη Σλίμπα, 
του Προέδρου της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καθηγητών Πληροφο-

Σχετικά με το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας των 
εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19-20), 

    στις 25.05.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τις ενημερωτικές συναντήσεις των Δ.Σ. 

    τους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ και τη Βουλή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.) 
 -  www.pekap.gr  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ρικής κ. Νίκου Σκίκου και της Προέδρου της 
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
κ. Ελένης Ζωγραφάκη με τους Συμβούλους του 
Υπουργού Παιδείας κ. Χρίστο Μηλιώνη και κ. 
Αλέκα Μαρίνου, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά 
όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο κοινό 
Υπόμνημα, που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των 
Επιστημονικών Φορέων.

Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των ως άνω 
μετέβησαν στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, 
όπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντη-
ση για τα υπό διεκδίκηση ζητήματα με τον Βου-
λευτή της ΔΗ.ΣΥ κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο 
και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριαντάφυλλο 
Μηταφίδη.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των 
Εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής 
(ΠΕ07) Φιλολογίας και Πληροφορικής (ΠΕ19-
20) ευχαριστούν τους εκατοντάδες εκπαιδευτι-
κούς που συμμετείχαν στο Πανελλαδικό Συλλα-
λητήριο Διαμαρτυρίας. 

Δεδομένου ωστόσο ότι δεν κατέστη δυνατή η 
πραγματοποίηση  συνάντησης με τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου 
και δεν υπήρξε και καμία δέσμευση στην κατεύ-
θυνση επίλυσης του πλήθους των πολύ κρίσιμων 
υπό διεκδίκηση θεμάτων, τα Δ.Σ. των Επιστημονι-
κών Φορέων των Εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) 
και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας και Πληρο-
φορικής (ΠΕ19-20) καλούν τους εκπαιδευτικούς 
των ως άνω κλάδων να βρίσκονται σε διαρκή 
εγρήγορση και να  ενημερώνονται ανελλιπώς από 
τις ιστοσελίδες των Επιστημονικών Φορέων για 
τις επερχόμενες κινητοποιήσεις και δράσεις, που 
αναμένεται να εντατικοποιηθούν και να κορυ-
φωθούν το αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα 
και έως ότου δοθεί  ικανοποιητική και οριστική 
λύση στο σύνολο των εκκρεμών και επειγόντων 
ζητημάτων που τους αφορούν.

Αναλυτική τεκμηρίωση για το σύνολο των ως 
άνω ζητημάτων που χρήζουν επιτακτικής και άμε-

σης διευθέτησης, καθώς και για τις διαπιστώσεις 
των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) 
και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας αναφορικά 
με τη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης παρατίθενται στο κοινό αναλυτικό 
Υπόμνημα που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των 
εκπαιδευτικών των ως άνω κλάδων.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Ενώσεων 
των Εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), 

Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας 
και Πληροφορικής (ΠΕ19-20)

Στιγμιότυπα από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 
των εκπαιδευτικών των κλάδων Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   

www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων 
Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας αναφορι-

κά με τη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. 
Επιτακτική ανάγκη άμεσης διευθέτησης εκκρεμών και επειγόντων 

ζητημάτων των  εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07»
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση της 

ανάγκης κατάθεσης ενός ακόμα Υπομνήματος αναφορικά με τα πολυάριθ-
μα και επείγοντα ζητήματα που απασχολούν την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση 
γενικά και τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας ειδικότερα. Ανάγκη που 
προκύπτει κυρίως από τις απανωτές και ταυτόχρονα δυσμενέστατες εξελί-
ξεις για τη διδασκαλία του ως άνω γνωστικού αντικειμένου.

 Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην  έκδοση προ ενός έτους, από τον 
προκάτοχό σας κύριο Νίκο Φίλη, της Υπουργικής Απόφασης για την Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση («Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου» - ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016), καθώς 
και της πρόσφατης έκδοσης από πλευράς σας της αντίστοιχης Υπουργικής  
Απόφασης για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Επιλογή δεύτερης ξένης 
γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» - ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-
2017).

Δηλώνουμε δε ευθέως, ότι μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη η λήψη της 
ως άνω απόφασης από εσάς, αφού λαμβάνοντας υπόψη την αρνητικότατη 
εμπειρία από την εφαρμογή της Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2016-2017 και τις στο πλαίσιο αυτό εντονότατες διαμαρτυ-
ρίες και επισημάνσεις των Επιστημονικών Φορέων, θα ανέμενε κανείς να 
προβείτε στην ανάκλησή της παραπάνω και όχι στην αιφνιδιαστική έκ-
δοση μιας ακόμα καθόλα επιβλαβούς  απόφασης για την Ξενόγλωσση 
Εκπαίδευση.

Επιπλέον μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η απόφαση 
αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πόρισμα που είχατε καταθέσει ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το οποίο 

Αθήνα  25 Μαΐου 2017 
ΠΡΟΣ: 
u  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  

κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου
ΚΟΙΝ:
u   Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Γιάννη Παντή
-  Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

κ. Γεράσιμο Κουζέλη
-  Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 

Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτη
-  Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 

Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο
- Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
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προέβλεπε την ανάγκη αναμόρφωσης της διδασκαλί-
ας των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης, θέση, που όπως προκύπτει από τις διάφορες 
δηλώσεις σας σχετικά με την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, 
διατηρείτε και υποστηρίζετε σθεναρά και εκ του τωρι-
νού σας αξιώματος ως Υπουργός Παιδείας.

Επιπλέον θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμι-
στεί ιδιαίτερα, ότι οι επιπτώσεις των ως άνω Υπουρ-
γικών Αποφάσεων, έρχονται να επιβαρύνουν δρα-
ματικά την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στον τομέα 
της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, λόγω ακριβώς της 
πληθώρας των άστοχων και αντιφατικών επιλογών ή/
και παραλείψεων της Πολιτείας που έχουν ληφθεί στο 
παρελθόν για αυτήν και οι οποίες κάθε μια ξεχωριστά 
και όλες μαζί συνδυαστικά, έχουν οδηγήσει σταδιακά 
στην πλήρη  υποβάθμιση και απαξίωση της.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι δεν μπο-
ρεί κανείς να μιλά για την ύπαρξη σοβαρότητας, ορά-
ματος και συγκεκριμένης στοχοθεσίας στον τομέα της 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, όταν οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται, ουδεμία σχέση έχουν με τα διεθνώς 
παραδεκτά επιστημονικά ή/και διδακτικά κριτήρια, 
αλλά αντίθετα με μια καθαρά «λογιστικής» και «διαχει-
ριστικής» λογικής προσέγγιση του αυτοτελούς γνωστι-
κού αντικειμένου των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που 
αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτε-
ραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Προκειμένου να καταστεί σαφές τι εννοούμε, υπεν-
θυμίζουμε ότι αναφερόμαστε σε ολέθριες για τη δι-
δασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας αποφάσεις, όπως 
αυτή της μείωσης των διδακτικών ωρών της Γαλλικής 
και Γερμανικής από τρεις σε δύο ώρες επί υπουργίας κ. 
Γιαννάκου, της δημιουργίας γαλλόφωνων και γερμανό-
φωνων σχολείων επί υπουργίας κ. Διαμαντοπούλου, της 
ελλιπούς διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στα ΓΕΛ 
και του σχεδόν πλήρους εξοβελισμού της από τα ΕΠΑΛ, 
της Υποχρεωτικής Μετάταξης Εκπαιδευτικών Γαλλικής 
(ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) από την Δευτεροβάθ-
μια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επί υπουργίας κυ-
ρίου Αρβανιτόπουλου, χωρίς ωστόσο την προηγούμενη 
σύσταση των αντίστοιχων κλάδων και την ίδρυση/από-
δοση των αντίστοιχων Οργανικών θέσεων στους εκ-
παιδευτικούς που μετατάχθηκαν, σε συνδυασμό με την 
παράλειψη ρύθμισης του εργασιακού τους πλαισίου και 
τέλος, της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την 
Πρωτοβάθμια επί υπουργίας του κ. Φίλη και εσχάτως 
της αντίστοιχης Υπουργικής για την Δευτεροβάθμια, 

που φέρει  την δική σας έγκριση και υπογραφή.
Ωστόσο, προαπαιτούμενο για μια ουσιαστική και 

αποτελεσματική διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, 
όπως βεβαίως και κάθε άλλου γνωστικού αντικειμέ-
νου, είναι και η δημιουργία των  προϋποθέσεων εκεί-
νων που θα καταστήσουν εφικτή την επιτυχή διεξα-
γωγή της διδασκαλίας της. Δεδομένου όμως ότι  στην 
τρέχουσα συγκυρία κινούμαστε στην ακριβώς αντίθετη 
κατεύθυνση, θεωρούμε αν μη τι άλλο αξιοπερίεργο να 
διατυπώνονται  δια στόματός σας ερωτήματα, όπως 
αυτό που θέσατε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επι-
τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 06-
02-2017, όταν συζητείτο το νομοσχέδιο για τις τρεις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης και το Κρατικό Πιστοποιη-
τικό Γλωσσομάθειας, όπου αναφερόμενος στην αδυνα-
μία εκμάθησης Ξένων Γλωσσών μέσα στο σχολείο και 
εγείροντας ζητήματα εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο 
δημόσιο σχολείο, αναφέρατε χαρακτηριστικά:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δικά μας παιδιά δεν 
μπορούν να μάθουν τις γλώσσες με επάρκεια μέσα στο 
σχολείο και αναγκαζόμαστε να έχουμε αυτήν την πολυ-
σημία της δυνατότητας για να μαθαίνουμε τις γλώσσες. 
Καταλαβαίνω όλες τις δυσκολίες που έχουν οι εκπαι-
δευτικοί άλλα και πάλι τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέμα 
εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο όπως και της μη 
υπονόμευσης αυτού του σχολείου και του προγράμμα-
τός του με άλλου είδους δραστηριότητες.»

Στο ερώτημα αυτό και με όλον τον σεβασμό που 
τρέφουμε προς το πρόσωπο και το αξίωμά σας, αντι-
τείνουμε χωρίς περιστροφές, αυτό που και εσείς πολύ 
καλά γνωρίζετε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι δηλαδή 
τα «παιδιά μας» θα μάθουν τις γλώσσες με επάρκεια, 
όταν η Πολιτεία αποφασίσει να παρέχει την δυνα-
τότητα αυτή μέσα από το Δημόσιο Σχολείο, μέσω 
ασφαλώς της δημιουργίας των απαραίτητων προϋπο-
θέσεων.

Έως ότου και εφόσον υπάρξει η βούληση για την 
υλοποίηση του στόχου αναβάθμισης της Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης, θεωρούμε πολύ πιο έντιμο να υπάρξει 
η παραδοχή της ευθύνης που φέρει η Πολιτεία και 
να αποφεύγονται  φραστικά ή άλλου είδους ατοπήμα-
τα, που χάριν μετατόπισης της ευθύνης και εντυπωσι-
ασμού της κοινής γνώμης, καθιστούν ως υπαίτιους για 
την  ισχύουσα κατάσταση τους εκπαιδευτικούς των 
κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, οι οποίοι, παρά τις πλείστες 
όσες αντιξοότητες και την υποχρέωση υλοποίησης των  
εκάστοτε αμφιλεγόμενων πολιτικών, είναι εν τέλει εκεί-
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νοι που κρατούν «όρθιο» και μάλιστα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το οικοδόμημα της Ξενόγλωσσης Εκπαί-
δευσης.

Στο πλαίσιο αυτό και σαν μια πρώτη αλλά άκρως 
απαραίτητη κίνηση για την αναμόρφωση της διδασκα-
λίας των Ξένων Γλωσσών σας καλούμε να προβείτε 
καταρχήν σε άμεση διευθέτηση των εκκρεμών και 
επειγόντων ζητημάτων που απασχολούν τους εκπαι-
δευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και αποβαί-
νουν εις βάρος της διδασκαλίας των γνωστικών τους 
αντικειμένων και ακολούθως στη λήψη των απαραί-
τητων μέτρων αναμόρφωσης της διδασκαλίας τους σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπό-
ψη σας και τις σχετικές προτάσεις που έχουν υποβλη-
θεί επανειλημμένα από τους  Επιστημονικούς Φορείς 
των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και θα σας κατατεθούν εκ 
νέου στην  επικαιροποιημένη τους μορφή, αμέσως μό-
λις διευθετηθεί το σύνολο των εκκρεμών και επειγόντων 
ζητημάτων.

Εξειδικεύοντας τα ως άνω, σας δηλώνουμε ότι τα 
κυριότερα –αλλά σίγουρα όχι και τα μοναδικά-  θέματα 
που χρήζουν άμεσης επίλυσης και δεν επιδέχονται ου-
δεμίας περαιτέρω αναβολής, είναι:
4Το ζήτημα της ανάκλησης των Υπουργικών Απο-

φάσεων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση .
4Η απόδοση των συσταθεισών Οργανικών θέσε-

ων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων 
ΠΕ05 και ΠΕ07.
4Η ρύθμιση του εργασιακού τους πλαισίου και των 

λοιπών υπηρεσιακών ζητημάτων που τους αφορούν.
4Η σύνδεση της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκ-

παίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ).

1. Ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων για 
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Οι Επιστημονικοί Φορείς των εκπαιδευτικών των 
κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 καταγγέλλουμε ως απαράδε-
κτες τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρω-
τοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
αξιώνουμε την άμεση ανάκλησή τους, όπως ομόφω-
να και κατηγορηματικά αποφασίστηκε και στο πλαίσιο 
των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων  των μελών των 
ως άνω Φορέων, με αποκλειστικό θέμα τις Υπουργικές 
Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθ-
μια, καθώς διαπιστώνεται ότι:

• Αμφότερες αφαιρούν ουσιαστικά το δικαίωμα 

ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας, γεγονός που 
για την Πρωτοβάθμια είχε ήδη σαν συνέπεια τον απο-
κλεισμό άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητρι-
ών της Ε’ τάξης από την διδασκαλία της ξένης γλώσ-
σας επιλογής τους.

• Η Υ.Α. για τη Δευτεροβάθμια προβλέπει μεν τη 
«συνέχεια» στη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας που 
επιλέγεται στην Ε’ Δημοτικού, χωρίς όμως να λαμβά-
νεται υπόψη το γεγονός, ότι λόγω των διατάξεων της 
αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση έχει περιοριστεί σημαντικά ή και 
καταργηθεί τελείως η δυνατότητα επιλογής της Β’ 
Ξένης Γλώσσας στην Ε’ Δημοτικού.

• Οι διατάξεις που προβλέπονται στην Υ.Α. για την 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με κυριότερη την διάταξη 
για την σύμπτυξη των τμημάτων, περιορίζουν δραμα-
τικά ή και καθιστούν αδύνατη τη συνέχεια στην δι-
δασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας που διδάχθηκε στο 
Δημοτικό, ανεξαρτήτως επιλογής της ή όχι.

• Αμφότερες οι Υ.Α. έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στο εργασιακό ωράριο των ξενόγλωσσων εκπαιδευ-
τικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, αφού λόγω της 
σύμπτυξης των τμημάτων που προβλέπεται και για τις 
δύο βαθμίδες, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική 
συρρίκνωση, όπως έγινε ήδη στην Πρωτοβάθμια, σε 
συνέχεια εφαρμογής της αντίστοιχης Υ.Α. για την εν 
λόγω βαθμίδα.

• Τέλος, αμφότερες δυσχεραίνουν σημαντικά τις 
εργασιακές συνθήκες των ξενόγλωσσων εκπαιδευτι-
κών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, αφού η σύμπτυξη 
τμημάτων συνεπάγεται και τη δημιουργία πολυπληθών 
και ανομοιογενών τμημάτων, πολλαπλές μετακινήσεις 
και τη γενικότερη «ελαστικοποίηση» της εργασίας 
τους. 

Από την συνεκτίμηση όλων των παραπάνω προκύ-
πτει σαφώς, ότι η εφαρμογή και των δυο Υ.Α. από το 
σχολικό έτος 2017-18 θα έχει βαρύτατες και πολυεπί-
πεδες επιπτώσεις για τους μαθητές/τριες, τους γονείς 
και κηδεμόνες τους, καθώς και για το εργασιακό μέλ-
λον των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05, οι 
κυριότερες εκφάνσεις των οποίων αναμένεται να είναι 
-ανά  κατηγορία των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία- οι εξής:

Για τους μαθητές/τριες:
Καταργείται στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

κάθε έννοια ισότιμης πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό 
της Β’ Ξένης Γλώσσας, δεδομένου του ότι:
4κάποιοι μαθητές/τριες θα διδάσκονται την ξένη 

γλώσσα της επιλογής τους,
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4κάποιοι άλλοι στην Ε’ τάξη του Δημοτικού θα 
υποχρεωθούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που 
επέλεξαν,
4και κάποιοι, φθάνοντας στην Α΄ Γυμνασίου θα 

αναγκαστούν να αλλάξουν ξανά γλώσσα,
γεγονός που σημαίνει κατάργηση της έννοιας της επι-
λογής, και αντικατάστασής του δικαιώματος αυτού 
από συγκυριακούς παράγοντες.

Για τους γονείς και κηδεμόνες:
Ανατρέπεται για πολλοστή φορά ο οικογενειακός 

προγραμματισμός αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή 
της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας και πλήττεται καίρια ο 
οικονομικός προϋπολογισμός των γονέων, αφού λόγω 
των Υ.Α. ωθούνται υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενό-
γλωσση Εκπαίδευση, παρόλη τη δυσμενέστατη οικονο-
μική και κοινωνική συνθήκη που βιώνουν. 

Για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Γαλλικής 
(ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07):

Η νέα Υπουργική Απόφαση αναμένεται να επιτείνει 
σημαντικά το προαναφερθέν πρόβλημα της συρρίκνω-
σης του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών 
κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 και θα οδηγήσει νομοτελειακά 
ακόμα και σε πλήρη κατάργησή του. Με αυτό το δε-
δομένο καλείται η Πολιτική Ηγεσία να δώσει «πει-
στικές» εξηγήσεις, για την σκοπιμότητα της μείωσης 
διδακτικών ωρών σε αντικείμενα για τα οποία υπάρ-
χει αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά δε στο πλαίσιο της 
τρέχουσας δυσμενέστατης κοινωνικοοικονομικής συ-
γκυρίας, όσο και για το τι σκέπτεται να κάνει για τους 
εκπαιδευτικούς εκείνους, που στο αμέσως προσεχές 
μέλλον θα χαρακτηριστούν ως «υπεράριθμοι» ή/και 
δεν θα έχουν πλέον αντικείμενο εργασίας.

2. Απόδοση Οργανικών στους μεταταγμένους 
κλάδου Γαλλικής (ΠΕ05) και 

Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας 

Είναι γνωστό, ότι η πολυετής καθυστέρηση στην 
απόδοση των Οργανικών θέσεων για τους μεταταγ-
μένους εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, παρά 
το γεγονός  μάλιστα ότι  σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 
172260Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ έχουν συ-
σταθεί πλέον οι κλάδοι και οι Οργανικές θέσεις των πα-
ραπάνω εκπαιδευτικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης, έχει αποβεί εξαιρετικά ζημιογόνα, ενώ 
κάθε επιπλέον καθυστέρηση είναι κάτι παραπάνω από 
βέβαιο ότι θα επιτείνει ακόμα περισσότερο τα υφιστά-
μενα προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των 

εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 έχουν επι-
σημάνει επανειλημμένα την ανάγκη άμεσης και ορι-
στικής διευθέτησης του συγκεκριμένου ζητήματος, 
χωρίς την «παρεμβολή» στην διαδικασία αυτή άλλων 
παραμέτρων και δεδομένων, που δεν σχετίζονται με 
αυτήν.

Κάτι τέτοιο κρίνεται ως απαραίτητο, προκειμένου 
να υπάρξει  έπειτα από τέσσερα ολόκληρα συναπτά έτη 
μια έστω στοιχειώδης αποκατάσταση της ομαλότητας, 
που θα δώσει την δυνατότητα ρύθμισης του θεσμικού 
πλαισίου εργασίας των μεταταγμένων εκπαιδευτικών 
των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, ικανοποιώντας επιπλέον 
το αίσθημα δικαίου της πολύπαθης αυτής κατηγορίας 
εκπαιδευτικών λειτουργών και δίνοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

 Με αυτό το δεδομένο και έχοντας εξαντλήσει πια 
κάθε περιθώριο υπομονής και ανοχής, αξιώνουμε την 
άμεση και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή ολοκλήρωση 
της διαδικασίας οριστικής τοποθέτησης των μετα-
ταγμένων εκπαιδευτικών στις συσταθείσες Οργανι-
κές θέσεις, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των σχετι-
κών με την ως άνω διαδικασία  ενεργειών, όπως είναι ο 
ορισμός των σχολικών μονάδων και ομάδων σχολείων.

3. Ρύθμιση εργασιακών και υπηρεσιακών 
ζητημάτων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών 

των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07

Εργασιακές συνθήκες μεταταγμένων εκπαιδευτικών
Μια σημαντική «παρενέργεια» της ως άνω αναφερ-

θείσας καθυστέρησης στην απόδοση των Οργανικών 
θέσεων είναι και οι δυσχερείς συνθήκες υπό τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 καλούνται 
να παρέχουν το διδακτικό τους έργο, κύριο χαρακτηρι-
στικό των οποίων είναι η απόλυτη «ελαστικοποίηση» 
των συνθηκών εργασίας. Σε επιπλέον  επιβαρυντικό 
παράγοντα έχει αναδειχθεί και η Υπουργική Απόφαση: 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δη-
μοτικού Σχολείου» - ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-
04-2016, δεδομένου του ότι είχε σαν συνέπεια, τόσο 
την περαιτέρω ελαστικοποίηση, όσο και την ουσιαστι-
κή μεταβολή του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευ-
τικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής 
(ΠΕ07) Φιλολογίας, το οποίο και παρουσίασε σημα-
ντική «διεύρυνση», τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο 
και σε επίπεδο  ωραρίου .

Υπενθυμίζεται ότι στα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μεταταγμένοι στην Πρωτοβάθ-
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μια Εκπαίδευση εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 και 
ΠΕ07 συγκαταλέγονται:

• Οι σε ετήσια βάση αλλαγές των πολυάριθμων σχο-
λικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν και οι οποίες κα-
θιστούν απαγορευτική την επίτευξη «συνέχειας» του δι-
δακτικού έργου και παρακολούθησης της προόδου των 
μαθητών/μαθητριών, καθώς και της υλοποίησης των 
αναγκαίων παρεμβάσεων εκ μέρους των διδασκόντων.

• Η μετακίνηση, όχι μόνο σε μεγάλο αριθμό σχολι-
κών μονάδων μέσα στην εβδομάδα (μέχρι και 5), αλλά 
και σε πολλές σχολικές μονάδες (μέχρι και 3!!!) 
μέσα στην ίδια ημέρα, που πραγματοποιείται μάλι-
στα τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων.

• Η μείωση των ωρών διδασκαλίας στο γνωστικό 
αντικείμενο των εκπαιδευτικών των κλάδων (ΠΕ05) 
Γαλλικής και (ΠΕ07) Γερμανικής Φιλολογίας, ως συ-
νέπεια της σύμπτυξης τμημάτων που προβλέπεται από 
την Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια, καθώς έχει σαν αποτέ-
λεσμα την ανάθεση στους εκπαιδευτικούς των ως άνω 
κλάδων πολλών και διαφορετικών διδακτικών ή/και 
άλλων αντικειμένων (π.χ.: Ευέλικτη Ζώνη, Σίτιση και 
Όμιλοι Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην απογευ-
ματινή ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος), γεγονός 
απόλυτα θεμιτό και ευπρόσδεκτο για την συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, ωστόσο 
εντός συγκεκριμένου πλαισίου αναφορικά με τον αριθ-
μό και την εγγύτητα  των σχολικών μονάδων τοποθέτη-
σής τους και σε κάθε περίπτωση χωρίς να υποκαθιστά 
πλήρως το βασικό τους γνωστικό αντικείμενο, που εί-
ναι βεβαίως η διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής 
Γλώσσας.

• Η ανάθεση, κατόπιν τροποποίησης της παραγρά-
φου 4, του Άρθρου 48, του Νόμου 4415/2016, στους 
εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 αντικει-
μένων όπως αυτό της Παράλληλης Στήριξης, τη στιγ-
μή που θα έπρεπε -όπως συνέβαινε πριν την σχετική 
τροποποίηση της ως άνω παραγράφου- να διδάσκονται 
αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.

• Ο καθόλα απαράδεκτος συνδυασμός όλων των πα-
ραπάνω, δηλ. διδασκαλία του καταρχήν γνωστικού αντι-
κειμένου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 
παράλληλα με άλλα αντικείμενα, σε πολλές σχολικές 
μονάδες μέσα στην ίδια ημέρα  και εβδομάδα.

• Η μετατροπή των εκπαιδευτικών λειτουργών των 
κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 σε απλούς διεκπεραιωτές και 
«διαχειριστές» των υφιστάμενων προβλημάτων που δη-
μιουργούνται από τις άστοχες αποφάσεις της εκάστοτε 
Πολιτικής Ηγεσίας, η οποία επιμένει να μετακυλύει την 

ευθύνη «διαχείρισης» των πολλαπλών συνεπειών των 
επιστημονικά και ψυχοπαιδαγωγικά αστήρικτων απο-
φάσεών της σε αυτούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητούμε να 
εισακουστεί και να ικανοποιηθεί επιτέλους το καθόλα 
δίκαιο και εύλογο αίτημά μας για τη θέσπιση νομοθε-
τικής ρύθμισης που θα καθορίζει με σαφήνεια και με 
γνώμονα τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας & 
της ισονομίας, το θεσμικό πλαίσιο εργασίας των με-
ταταγμένων εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα ζητούμε να ληφθεί άμεσα μέριμνα για 
την νομοθέτηση ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισί-
ου, με το οποίο θα καθορίζονται: 
4Ο υπολογισμός της ώρας μετακίνησης των εκπαι-

δευτικών που μεταβαίνουν σε δεύτερη σχολική μονάδα, 
μέσα στην ίδια ημέρα, ως Διδακτικής.
4Ο τρόπος συμπλήρωσης του ωραρίου των εκπαι-

δευτικών, με γνώμονα τη  διασφάλιση των εργασιακών 
συνθηκών εκείνων, που θα καταστήσουν εφικτή την 
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού και 
παιδαγωγικού τους έργου, προς όφελος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας.
Υπηρεσιακά ζητήματα μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Επιπλέον, απαιτούμε να διευκρινιστούν άμεσα τα 
ζητήματα εκείνα που έχουν προκύψει λόγω ακριβώς 
της καθυστέρησης στην απόδοση των Οργανικών Θέ-
σεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων 
ΠΕ05 και ΠΕ07 και τα οποία συνδέονται άμεσα με το 
ως άνω θέμα. Συγκεκριμένα θα πρέπει:
4Να διευκρινιστεί και να υπάρξει σχετική νομοθε-

τική ρύθμιση, αναφορικά με τον τρόπο τοποθέτησης 
των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του 
ΑΣΕΠ 2008 των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στις Πρωτο-
βάθμιες Διευθύνσεις όπου διαπιστώνεται «συνύπαρξή» 
τους με τους προϋπάρχοντες σε αυτές μεταταγμένους 
συναδέλφους των αντίστοιχων κλάδων. H ρύθμιση αυτή 
κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη, δεδομένης της αλ-
λαγής της βαθμίδας διορισμού των διοριστέων εκπαι-
δευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 και της 
μεταφοράς από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και κατανομής σε αυτήν κενών οργανικών 
θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ως άνω κλά-
δων, που πραγματοποιήθηκε με τις αριθμ. 179446/
Ε1/26.10.2016 - ΦΕΚ 3482 Β’, ΑΔΑ: ΩΥΦ14653ΠΣ-
9Θ4 & αριθμ. 184704/Ε1/02.11.2016 - ΦΕΚ 3602 Β’, 
ΑΔΑ: 60Η54653ΠΣ-ΙΕ7 Υπουργικές Αποφάσεις, πριν 
ωστόσο την πλήρη ολοκλήρωση (απόδοση Οργανι-
κών - Οριστικές Τοποθετήσεις) της προηγηθείσας 
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από τετραετίας διαδικασίας των Υποχρεωτικών Με-
τατάξεων (N. 4172/2013).
4Να υπάρξει γενίκευση του επανυπολογισμού των 

Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης των μεταταχθέντων εκ-
παιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 σε πανελλα-
δική βάση, σύμφωνα και με την από 22.12.2016 δέσμευ-
ση της Προϊσταμένης του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης 
Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο συνάντησης για το συγκεκριμένο θέμα, 
όπου σύμφωνα με δήλωσή της θα υπάρξει  ρύθμιση, που 
θα ισχύσει κατά την διαδικασία των οριστικών τοποθε-
τήσεων και η οποία θα αφορά σε «ομογενοποίηση» των 
μορίων των παραπάνω εκπαιδευτικών.

4. Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.)

Ένα από τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα των 
Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής 
και Γερμανικής Φιλολογίας, καθώς και της ίδιας της 
ελληνικής κοινωνίας, αφορά στην σύνδεση της παρεχό-
μενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο 
με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.). 
Με δεδομένο ωστόσο το γεγονός, ότι προαπαιτούμενο 
για την δυνατότητα πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας 
αποτελεί και η ύπαρξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων 
αναφορικά με την διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αξι-
ώνουμε την άμεση διευθέτηση και ρύθμιση όλων των 
παραπάνω ζητημάτων, και υπό το πρίσμα της δυνατό-
τητας απόκτησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων μέσα 
από τις δομές του  Δημόσιου Σχολείου και παράλληλα 
της  απαλλαγής των Γονέων και Κηδεμόνων από την 
σημαντικότατη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγε-
ται η πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας στον Ιδιωτικό 
Τομέα.

5. Συμπερασματικά

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ!
Αποτελεί κοινό τόπο, ότι η επιλογή μιας ξένης 

γλώσσας συνιστά μια απόφαση θεμελιώδους σημα-
σίας για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπι-
κότητας των μαθητών/τριών, καθώς και για τη χάραξη 
της μελλοντικής τους πορείας σε προσωπικό και επαγ-
γελματικό επίπεδο, πολλώ δε μάλλον σε μια εποχή, 
όπου η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί έναν από τους 
Πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η προσπάθεια για 
την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, καθιστώντας 
την ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊ-

κή αγορά εργασίας.

Είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνει 
κανείς ότι ο τομέας αυτός, όχι μόνον δεν έχει τύχει  μέ-
χρι σήμερα αντιμετώπισης ανάλογης της σπουδαιότητάς 
του, αλλά αντίθετα, υπάρχει στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα μαζί με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που 
το υπηρετούν, τρόπον τινά ως «αναγκαίο κακό», εσχά-
τως δε και ως τομέας  «μπαλαντέρ», έτοιμος να χρη-
σιμοποιηθεί όποτε και όπου χρειαστεί, στην -ιδιαίτερα 
διαδεδομένη τα χρόνια  της Κρίσης και των Μνημονίων 
- λογική του : «Τα κάνει όλα και συμφέρει».

Οι Επιστημονικοί Φορείς αντιπαρερχόμαστε πλή-
ρως την εν λόγω λογική και απαντούμε με συγκεκριμέ-
να, εμπεριστατωμένα και πάνω απ’ όλα επιστημονικά 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα, εστιάζοντας αφενός μεν 
στην ανάγκη ύπαρξης και παροχής μέσα από τις δο-
μές της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας στην χώρα μας, 
μιας ουσιαστικής, ποιοτικής και πιστοποιήσιμης Ξε-
νόγλωσσης Εκπαίδευσης και αφετέρου σε μια δίκαιη, 
αξιοπρεπή και ανάλογη του ευαίσθητου τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιούνται, αντιμετώπιση των εκ-
παιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.

Επιπλέον υπογραμμίζουμε την ανάγκη ανάθεσης 
του σχεδιασμού και της χάραξης της εξαγγελθείσας 
αναμόρφωσης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, όπως και γενικό-
τερα κάθε απόφασης που άπτεται του συγκεκριμένου 
αντικειμένου, σε εξειδικευμένους επιστήμονες και 
γνώστες αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό παραμένουμε πάντα στην διά-
θεσή σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε και δια 
ζώσης το σύνολο των προτάσεων και αιτημάτων μας 
και στην κατεύθυνση αυτή  επαναδιατυπώνουμε και 
δια του παρόντος το αίτημα συνάντησής μαζί σας, το 
οποίο υπενθυμίζουμε ότι  έχει κατατεθεί επισήμως (Αρ. 
Πρωτ.: 9300/05.12.2016) σχεδόν από την ανάληψη 
των καθηκόντων σας, μην έχοντας ωστόσο, και παρά 
τις διαρκείς πιέσεις μας προς τούτο, πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων 
των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) 

και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας
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Τα Διοικητικά Συμβούλια του 
Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης (ΣΚΓ ΠΕ), του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας (ΠΑΣΥΚΑΓΑ) και της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Γερμανικής Γλώσσας Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ-
ΚΑΓΕΠΕ), ευχαριστούν τα αντί-
στοιχα Διοικητικά Συμβούλια 
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ομο-
σπονδίας Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για την 
έμπρακτη συμπαράσταση τους 
στον αγώνα των Επιστημονικών 
Ενώσεων Γαλλικής και Γερμα-
νικής ενάντια στην υποβάθμιση 
της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης 
και ειδικότερα στον αγώνα τους 
για ανάκληση των  Υπουργικών 
Αποφάσεων για την Πρωτο-
βάθμια («Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου» - ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) 
και τη Δευτεροβάθμια («Επιλογή 
δεύτερης ξένης γλώσσας και συ-
γκρότηση τμημάτων» - ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) 
Εκπαίδευση.

 Συγκεκριμένα ευχαριστούν 
τις ως άνω Ομοσπονδίες για 
την έκδοση ψηφισμάτων και 
την παροχή διευκολυντικών 
στάσεων εργασίας στους εκπαι-
δευτικούς των κλάδων ΠΕ05 
και ΠΕ07 προκειμένου αυτοί να 
παραστούν στο Συλλαλητήριο 
της 25ης Μαΐου στο Υπουργείο 
Παιδείας και στο πλαίσιο αυτό 
την Πρόεδρο της ΟΛΜΕ κυρία 
Ελένη Ζωγραφάκη, το Γενικό 
Γραμματέα της ΟΛΜΕ κύριο 
Νικόλαο Παπαχρήστο, καθώς 
και τα μέλη Δ.Σ. της αυτής Ομο-
σπονδίας κυρία Άννα Μπαχτή 
και κύριο Δημήτρη Αχτύπη για 
την ταυτοπρόσωπη παρουσία 
τους στο Συλλαλητήριο  και τη 
συνδρομή τους στις συζητήσεις 
των εκπροσώπων μας με Αξιω-
ματούχους του Υπουργείου.

Θεωρούμε δε ιδιαίτερα θετικό 
το γεγονός, ότι η πρώτη αυτή 
επίσημη και έμπρακτη υποστή-
ριξη των δίκαιων και λογικών 
αιτημάτων μας από τα Συνδικα-
λιστικά μας Όργανα, όχι μόνο 
κινείται στην λογική στήριξης 
και αναβάθμισης της Ξενόγλωσ-
σης Εκπαίδευσης, αλλά και στην 
λογική μιας ισότιμης, δίκαιης, 

Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: 
 Σχετικά με τη στήριξη των Συνδικαλιστικών Οργάνων 
στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 
     στις 25.05.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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αξιοπρεπούς και ανάλογης του ευαίσθητου τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιούνται αντιμετώπισης 
των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, 
που αριθμούν περί τα 4.500 μέλη και στις δύο 
βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής 
και Γερμανικής αισθάνονται επίσης την ανάγκη 
να ευχαριστήσουν τους Συλλόγους  Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης 
«Χρυσόστομος Σμύρνης» και N. Ιωνίας – Ηρακλεί-
ου – Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης «Γ. Σεφέρης», 
καθώς και τις ΕΛΜΕ Καλλιθέας - Ν. Σμύρνης 
και Μοσχάτου, Πειραιά, Αργολίδας, Κεφαλονιάς 
– Ιθάκης (ΚΙ) και Χανίων, καθώς και τις Γ’ ΕΛΜΕ 
Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και Α’ ΕΛΜΕ 
Αχαΐας για την έκδοση ψηφισμάτων σχετικά με τη 
διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας και το αίτημα 
ανάκλησης των Υπουργικών Αποφάσεων για την 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Ομοίως ευχαριστούν και για την στο πλαίσιο αυτό 

παροχή διευκολυντικών στάσεων εργασίας και πα-
ρουσία εκπροσώπων των ως άνω στο Πανελλαδικό 
Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας. 

Κλείνοντας, και δεδομένου του γεγονότος ότι 
δεν έχει δοθεί –τουλάχιστον μέχρις ώρας- λύση 
στα πολυάριθμα, χρόνια και πιεστικά προβλήματα 
των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) 
και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας θα θέλαμε 
να υπογραμμίσουμε την ανάγκη συνέχισης και 
διεύρυνσης της στήριξης, τόσο των Ομοσπονδιών 
της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, όσο και το δυνατόν περισ-
σότερων Συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΕΠΕ) και Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης (ΕΛΜΕ) στον καθόλα δίκαιο αγώνα μας 
και στην κλιμάκωση αυτού που θα λάβει χώρα το 
αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Ενώσεων των 
Εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής 
(ΠΕ07) Φιλολογίας
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ΘΕΜΑ: «Επείγον αίτημα συνάντησης»
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια πραγματοποίησης του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου Δια-

μαρτυρίας των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής 
(ΠΕ07) Φιλολογίας στις 25.05.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενάντια στη συστημα-
τική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή εκατο-
ντάδων καθηγητών των ως άνω κλάδων και της κατάθεσης στο πλαίσιο αυτό 
ενός ακόμα αναλυτικού Υπομνήματος με το σύνολο τον θεμάτων που έχουν 
οδηγήσει στην ως άνω αναφερθείσα υποβάθμιση, οι εκπρόσωποι των Επι-
στημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής επαναδιατυπώνουμε και δια 
του παρόντος το επείγον πλέον αίτημα συνάντησης μαζί σας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι σχετικό επίσημο αίτημα των Επι-
στημονικών Φορέων είχε καταρχήν κατατεθεί  προ εξαμήνου, με το υπ. 
αρ. πρωτ.: 9300/5-12-2016 έγγραφο τους και επαναδιατυπωθεί, τόσο σε 
σωρεία εγγράφων που σας έχουν αποσταλεί για τα κρίσιμα και πιεστικά 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 
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θέματα που απασχολούν την ξενόγλωσση εκπαιδευτική 
κοινότητα, με πιο πρόσφατο το υπ. αρ. πρωτ.: 90438/
Υ1/30-5-2017 Υπόμνημά τους, όσο και σε δια ζώσης 
συναντήσεις των Εκπροσώπων των ως άνω Φορέων 
μαζί σας, όπως για παράδειγμα στο περιθώριο της συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής, την Τρίτη, 14  Φεβρουαρίου στη συζήτηση επί 
του θέματος «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» . 

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στον χώρο της Ξενό-
γλωσσης Εκπαίδευσης, τόσο λόγω της λήψης διαδοχικών 
και εξαιρετικά επιζήμιων για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης 
Γλώσσας και για όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμε-
νους σε αυτήν αποφάσεων, όσο και λόγω της παράλειψης 
ή μη έγκαιρης αντιμετώπισης σοβαρότατων ζητημάτων 
νομικής, εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης που απα-
σχολούν/ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και 
Γερμανικής, καθιστούν επιτακτική την άμεση πραγμα-
τοποίηση της αιτούμενης συνάντησης μαζί σας προ-
κειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καθ’ ύλην γνώ-
στες των θεμάτων να σας τα  εκθέσουν ως έχουν στην 
πράξη, παράλληλα με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες 
προτάσεις τους και φυσικά πάντα με γνώμονα την ταχύ-
τερη και προσφορότερη δυνατή επίλυσή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα και έχοντας ως δεδομένο:
• το μέγεθος και το εύρος της ζημίας που προκα-

λούνται για τους μαθητές/τριες, τους γονείς/κηδεμόνες 
τους και το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 
των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από την εφαρμογή των 
Υπουργικών Αποφάσεων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαί-
ου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) για την Πρωτοβάθμια 
και «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση 
τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) για 
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

• την επικείμενη διαδικασία των Οριστικών Τοποθε-
τήσεων 

• το «κλείδωμα» των τμημάτων από τις ΔΙΔΕ και 
ΔΙΠΕ στις 30.06

• την πολυετή καθυστέρηση στην απόδοση των Ορ-
γανικών θέσεων και την οριστική – οργανική τοποθέτηση 
των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και 
ΠΕ07 παρά το γεγονός ότι:

1) έχουν σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 172260Ε1/17-
10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ συσταθεί πλέον οι κλάδοι 
και οι Οργανικές θέσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών 
στις κατά τόπους Διευθύνσεις

2) στο πλαίσιο συνάντησης των εκπροσώπων των 
Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις 07.02.2017 

για το εν λόγω θέμα, ο μεν Σύμβουλός σας κ Γεώργιος 
Αθανασόπουλος δεσμεύθηκε για ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας απόδοσης των συσταθεισών Οργανικών θέσεων 
μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο δε 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 
Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιος Πολίτης 
εκτίμησε πως η ως άνω διαδικασία θα διευθετηθεί το συ-
ντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, 
υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση 
της αποτελεί πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης.

3) το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε νόμιμες 
τις βάσει του Ν. 4172/2013, άρθρο 82, παρ. 11 διε-
νεργηθείσες μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτε-
ροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τις υπ’ 
αριθ. 1324/2017 και 1325/2017 αποφάσεις του, αποσυν-
δέοντάς τις από τη διαδικασία των μεταθέσεων

• τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες των μεταταγ-
μένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και συγκεκριμένα την από-
λυτη «ελαστικοποίηση» των συνθηκών εργασίας τους 
και  την  ουσιαστική μεταβολή του εκπαιδευτικού τους 
έργου τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο 
ωραρίου 

• τις σε συνέχεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων 
Πλεονάζοντος Προσωπικού και κατ’ εφαρμογή της Εγκυ-
κλίου υπ’ αριθ. 122329/Δ1/04.09.2013 ανακατατάξεις 
που δημιούργησε η μετατροπή των Μ.Σ.Δ. των Μετα-
ταγμένων Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 
από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• την εύλογη απορία των εκπαιδευτικών Γαλλικής και 
Γερμανικής αναφορικά με την σκοπιμότητα ή/και ανα-
γκαιότητα διενέργειας της ως άνω διαδικασίας για νεοει-
σερχόμενους κλάδους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
όπως αυτοί των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και για εκ-
παιδευτικούς που «συγκρίνονται» ουσιαστικά μεταξύ 
τους και μόνον

• την κατάφωρη αδικία της απώλειας σημαντικού 
μέρους των Μ.Σ.Δ. για μεγάλο μέρος των εκπαιδευ-
τικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που με κριτήριο 
ακριβώς την απόκτησή αυτών επέλεξαν να υπηρετήσουν 
επί σειρά ετών σε σχολεία  δυσπρόσιτων περιοχών και 
φυσικά με το αντίστοιχο οικονομικό και προσωπικό για 
αυτούς κόστος

• την σε συνέχεια της προσφυγής δύο μεταταγμένων 
συναδέλφων κλάδου ΠΕ05 για το ως άνω θέμα,   έκδο-
ση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης των απο-
φάσεων Α104/22.01.2016 και Α105/22.01.2016  που 
επικυρώνουν και επίσημα το δίκαιο χαρακτήρα της 
θέσης του συνόλου των μεταταγμένων εκπαιδευτικών 
των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 αναφορικά με το ως άνω 
ζήτημα
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• την κατ’ εφαρμογή των ως άνω δικαστικών αποφά-
σεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έκδοση 
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της οδηγίας 177870/Ε1/24.10.2016 
για τον εκ νέου υπολογισμό των Μ.Σ.Δ., ωστόσο απο-
κλειστικά για τις δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ05 
που προχώρησαν στην προσφυγή και δικαιώθηκαν για 
αυτήν

• την για τον σκοπό αυτό συνάντηση των εκπροσώπων 
των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής με 
την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης 
Προσωπικού Π.Ε. στις 22.12.2016 και τη δέσμευση της 
ως άνω, περί επικείμενης συνολικής ρύθμισης για το 
θέμα που θα αφορά σε «ομογενοποίηση» των μορίων και 
θα εφαρμοστεί κατά τη διαδικασία των Οριστικών Το-
ποθετήσεων

• την αλλαγή της βαθμίδας διορισμού των διοριστέ-
ων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 και 
τη μεταφορά από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και κατανομή σε αυτήν κενών οργανικών 
θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ05 
και ΠΕ07, που πραγματοποιήθηκε με τις αριθ. 179446/
Ε1/26.10.2016 (ΦΕΚ 3482 Β’, ΑΔΑ: ΩΥΦ14653ΠΣ-
9Θ4) & αριθ. 184704/Ε1/02.11.2016 (ΦΕΚ 3602 Β’, 
ΑΔΑ: 60Η54653ΠΣ-ΙΕ7) Υπουργικές Αποφάσεις, πριν 
ωστόσο την πλήρη ολοκλήρωση (απόδοση Οργανικών 
- πραγματοποίηση Οριστικών - Οργανικών τοποθετή-
σεων) της προηγηθείσας από τετραετίας διαδικασίας 
των Υποχρεωτικών Μετατάξεων (N. 4172/2013)

• την ελλιπή διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανι-
κής στα ΓΕΛ, τον σχεδόν πλήρη εξοβελισμό τους από 
τα ΕΠΑΛ και τις για αυτό το θέμα κατατεθείσες προ-
τάσεις των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας από 15.03.2017, 
στο πλαίσιο σχετικού Υπομνήματός τους προς την Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σε συνέ-
χεια της συμμετοχής των ως άνω στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την 
Τρίτη, 14  Φεβρουαρίου στη συζήτηση επί του θέματος 
«Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση»

• το κοινωνικό αίτημα για την παροχή μιας ουσια-
στικής και ποιοτικής Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και 
της συνεπακόλουθης δυνατότητας πιστοποίησης του 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης αποκτηθέντος επιπέδου 
Γλωσσομάθειας μέσα από τις δομές της Δημόσιας και 
Δωρεάν Παιδείας της χώρας και μέσω αυτής, της απαλ-
λαγής των Γονέων και Κηδεμόνων από τη σημαντικότατη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η πιστοποίηση 
της Γλωσσομάθειας στον Ιδιωτικό Τομέα

εξυπακούεται ότι το κύριο περιεχόμενο της συνάντησης 

θα πρέπει να έχει ως αντικείμενό του ακόλουθα ζητήματα:
1. Την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων για 
την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
την επαναφορά του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής 
της Β’ Ξένης Γλώσσας.
2. Την άμεση απόδοση των συσταθεισών πλέον οργανι-
κών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των 
κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και την οριστική-οργανική 
τοποθέτησή τους στις καθορισμένες για το σκοπό αυτό 
σχολικές μονάδες και ομάδες σχολείων.
3. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα καθορίζει με 
σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο εργασίας των μεταταγμέ-
νων εκπαιδευτικών.
4. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα 
καθορίζεται ο επανυπολογισμός των Μορίων Συνθηκών 
Διαβίωσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών των κλάδων 
ΠΕ05 και ΠΕ07. 
5. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με τον 
τρόπο τοποθέτησης των διοριστέων εκπαιδευτικών του 
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 των κλάδων ΠΕ05 και 
ΠΕ07 στις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις όπου διαπιστώ-
νεται «συνύπαρξή» τους με τους προϋπάρχοντες σε αυτές 
μεταταγμένους συναδέλφους των αντίστοιχων κλάδων.
6. Τη θέσπιση της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Γαλ-
λικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο (ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ) ως λογική συνέχεια όλων όσων έχουν συστηματι-
κά διδαχθεί στο Γυμνάσιο. 
7. Την πλήρη επανένταξη της υποχρεωτικής τρίωρης 
εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής 
γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων 
του Λυκείου.
8. Το σχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα 
ΕΠΑΛ, με σκοπό τον καθορισμό των ειδικοτήτων στις 
οποίες θα διδάσκονται η Γαλλική και η Γερμανική γλώσ-
σα ως υποχρεωτικό μάθημα Ορολογίας.
9. Την άμεση σύνδεση της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκ-
παίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ), όπως άλλωστε προβλέπεται 
από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ).  

Ανακεφαλαιώνοντας και έχοντας την πεποίθηση ότι 
παρά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων τεσσάρων 
ετών και του τελευταίου έτους ειδικότερα αναφορικά 
με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας και της Ξενό-
γλωσσης Εκπαίδευσης στο σύνολό της, εξακολουθείτε 
να είστε υπέρμαχος της εξαγγελθείσας από μεριάς σας 
αναμόρφωσης της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θεωρούμε αυτο-
νόητο ότι θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα όλα τα παρα-
πάνω ζητήματα ως προϋπόθεση για την πραγμάτωση του 
πολυπόθητου και κυρίως αναγκαίου αυτού στόχου.
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Εξίσου αυτονόητο θεωρούμε ότι θα μας δοθεί επι-
τέλους η δυνατότητα μιας συνάντησης μαζί σας, με 
σκοπό την εκκίνηση ενός «γόνιμου» και ουσιαστικού 
διαλόγου αναφορικά με ένα καίριας σημασίας διδα-
κτικό αντικείμενο όπως  αυτό των Ξένων Γλωσσών, 
καθώς όχι μόνον αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικεί-
μενο, αλλά και τομέα πολιτικής και στρατηγικής προ-
τεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική 
και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Μόνον έτσι άλλωστε θα καταστεί δυνατή η εξεύ-
ρεση κοινά αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων, που 
επιπλέον  θα λαμβάνουν υπόψη τους τα ισχύοντα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη διδασκαλία των 
Ξένων Γλωσσών, τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες που έχουν 
συναποφασίσει και συνυπογράψει οι χώρες-μέλη της 
ΕΕ και μεταξύ αυτών και η χώρα μας, αλλά θα έχουν 
ως γνώμονα πρωτίστως τις κοινωνικές, πολιτισμικές 
και οικονομικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, που 

κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί συνηγορούν υπέρ 
της ουσιαστικής και εντατικής εκμάθησης των ξέ-
νων γλωσσών που παρέχονται στο Ελληνικό Εκπαι-
δευτικό Σύστημα.

Κλείνοντας, και εν αναμονή μιας θετικής απάντησης 
αναφορικά με την πραγματοποίηση της αιτούμενης 
συνάντησης, παρακαλούμε για τον καλύτερο προγραμ-
ματισμό και το συντονισμό των Δ.Σ. του συνόλου των 
Επιστημονικών Φορέων να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση 
για την ακριβή ημερομηνία που αυτή θα λάβει χώρα.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων 
των  εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) 

και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας
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ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  -  www.aplf.gr

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017
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Την Τετάρτη  21.06.2017 οι εκ-
παιδευτικοί των κλάδων Γαλλικής 
(ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας πραγματοποίησαν 
στο Υπουργείο Παιδείας Παρά-
σταση Διαμαρτυρίας ενάντια στη 
συστηματική υποβάθμιση της 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες του Δημόσιου 
Εκπαιδευτικού Συστήματος, στο 
πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι 
των Επιστημονικών τους Φορέων 
επιδίωξαν για άλλη μια φορά συ-
νάντηση με τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Κώστα Γαβρόγλου, η οποία και 
έχει κριθεί ως απολύτως απαραίτη-

τη, εξαιτίας της σοβαρό-
τητας και του κατεπεί-
γοντος χαρακτήρα των 
θεμάτων που εκκρεμούν 
και τα οποία συνοψίζο-
νται στο σχετικό κείμενο/
πρόσκληση συμμετοχής 
στην ως άνω Παράσταση 
Διαμαρτυρίας.

Κατόπιν εντόνων 
πιέσεων των εκπροσώπων 
των ως άνω Φορέων και 
πολύωρης αναμονής τους 
για την πραγματοποίηση 
της ως άνω συνάντησης 
στον χώρο έξωθεν και  
έμπροσθεν του Υπουρ-
γείου, δόθηκε τελικά 
-και κατ’ εφαρμογή της 
γνωστής πλέον πρακτικής 
του Υπουργείου- η δυνα-

τότητα για μια ακόμα συνάντηση 
με παράγοντες του Υπουργείου και 
όχι με τον ίδιο τον Υπουργό Παι-
δείας κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση με τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμ-
μάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντά-
το καθώς και με τον Σύμβουλο του 
Υπουργού για θέματα Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη 
Γεωργόπουλο, ενώ είναι αξιοση-
μείωτο ότι αν και το μεγαλύτερο 
μέρος των υφιστάμενων ζητημά-
των αφορά - ακριβώς λόγω της 
παροιμιώδους κωλυσιεργίας ως 
προς τη ρύθμισή τους- στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση, κανένας 
από τους αρμόδιους παράγοντες 
του Υπουργείου για θέματα της 
εν λόγω βαθμίδας και για αδιευ-
κρίνιστους σε εμάς λόγους δεν 
εμφανίστηκε, όπως ακριβώς 
συνέβη και στην αντίστοιχη 
συνάντηση από 25.05.2017, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συζήτησης 
ώστε να λάβουμε σχετικές με τα 
αιτήματα μας απαντήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι 
Κωνσταντάτος και Γεωργόπουλος 
δήλωσαν εξαρχής και εξ αντικει-
μένου  αναρμοδιότητα για θέματα 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ωστόσο οι εκπρόσωποι των Επι-
στημονικών Φορέων αναφέρθηκαν 
παρόλα αυτά στο σύνολο των ζη-

Σχετικά με την Παράσταση Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών 
των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας     
         στις 21.06.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τις συναντήσεις των Δ.Σ. 

               των Επιστημονικών τους Φορέων με παράγοντες του Υπουργείου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY 

(APLF)  -  www.aplf.gr
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι δηλώσεις της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, 
κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε σε τηλεοπτικούς σταθμούς 

που κάλυψαν την Παράσταση Διαμαρτυρίας. Δείτε και εδώ: 
https://www.pdv.org.gr/reportaz-sto-deltio-idiseon-tou-ant1-gia-tin-
parastasi-diamartyrias-ton-epistimonikon-enoseon--n-4135.html

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

www.apf.gr
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τημάτων των κλάδων τους και για τις δύο βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 
παρακάτω σημεία αιχμής:

• Στο εύρος των αρνητικών συνεπειών που προκα-
λούν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια 
(1324/26-4-2016) και τη Δευτεροβάθμια (1171/4-4-
2017) Εκπαίδευση, τόσο για τους μαθητές/τριες, όσο 
και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και 
ΠΕ07.

• Στις ήδη καταγεγραμμένες επιπτώσεις από 
την εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2016-2017 
της Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα αφενός 
μεν  άνω του ενός τρίτου των μαθητών/τριών να 
μη διδαχθούν τη γλώσσα της επιλογής τους και 
αφετέρου δε τη δραματική συρρίκνωση του εργασια-
κού αντικειμένου των εκπαιδευτικών των κλάδων 
ΠΕ05 και ΠΕ07 που τη διδάσκουν. 

• Στη σαφή χειροτέρευση που επέφερε η συρ-
ρίκνωση του εργασιακού αντικειμένου των εκπαι-
δευτικών των ως άνω κλάδων, τόσο ως προς το 
σκέλος που άπτεται των συνθηκών εργασίας τους 
(π.χ.: μετάβαση σε πολυάριθμες σχολικές μονάδες 
εβδομαδιαίως και ημερησίως) όσο και ως προς το 
σκέλος που άπτεται των συνθηκών  διδασκαλίας  
τους (π.χ.: πολυπληθή τμήματα, έλλειψη κινήτρων 
μάθησης, μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών 
για το μάθημα κλπ.). 

• Στην - σε συνάρτηση με τα παραπάνω - ανάγκη 
ρύθμισης τους εργασιακού πλαισίου  των μεταταγ-
μένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 και πρό-
βλεψης για αναλογική μείωση του διδακτικού τους 
ωραρίου, μέσω υπολογισμού της ώρας μετακίνησης 
ως διδακτικής.

• Στην επιτακτική ανάγκη άμεσης έκδοσης Υ.Α. για 
την κατανομή στους μεταταγμένους από τετραετίας 
εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, των  οργανικών 
θέσεων  που έχουν συσταθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 
172260/Ε1/2016, ώστε να καταστεί εφικτή η συνεπα-
κόλουθη οριστική - οργανική  τοποθέτησή τους στις 
καθορισμένες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  σχολικές μονάδες  ή ομάδες 
σχολείων, μετά και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικη-
τικού Εφετείου Αθηνών (1324/2017 και 1325/2017) 
που έκριναν νόμιμες τις μετατάξεις.

• Στην εξίσου επιτακτική ανάγκη για  επανυπολο-
γισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) 
για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς σε εναρ-
μόνιση με τις αποφάσεις του  Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης και την εφαρμογή τους στην Διεύθυνση 
Π.Ε. Σερρών. 

• Στις αναμενόμενες επιπτώσεις της Υ.Α. για τον 
τρόπο δημιουργίας τμημάτων στην Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (1171/4-4-2017)  καθώς η  συρρίκνωση 
του αριθμού τους:

α) δεν θα παρέχει  ίσες ευκαιρίες στο σύνολο του μα-
θητικού δυναμικού των Γυμνασίων, λόγω της μεγάλης 
πιθανότητας ασυνέχειας της διδασκόμενης Β΄ Ξένης 
Γλώσσας στο Δημοτικό, εξ αιτίας της ΜΗ δημιουργίας 
τμήματος αντίστοιχης Β΄  Ξένης Γλώσσας στο Γυμνά-
σιο, ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ έτσι  την υποχρέωση παροχής  
ίσων ευκαιριών στην μάθηση, αφού κάποιοι μαθητές 
θα διδάσκονται την Β΄ Ξένη Γλώσσα που διδάχθηκαν 
στο Δημοτικό, ενώ κάποιοι άλλοι  θα υποχρεωθούν 
να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν 
πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο, μειώνοντας την πιθανότητα 
λήψης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 

Στιγμιότυπα από την Παράσταση Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών 
των κλάδων Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας
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Επιστημονικά άρθρα
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(Κ.Π.Γ.) για απροσδιόριστο αριθμό μαθητών και
β) θα επιφέρει αποτελέσματα ανάλογα με τα ως 

άνω αναφερθέντα για τους εκπαιδευτικούς της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το εργασιακό 
ωράριο, την υπηρεσιακή κατάσταση και εν τέλει  την 
εργασιακή ασφάλεια των συναδέλφων και της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού δεν θα παρέχουν 
υπηρεσία στο διδακτικό αντικείμενο για το οποίο 
διορίστηκαν με ενδεχόμενο να  προκύψει και ζήτημα 
πλεονάζοντος προσωπικού.

• Στην έμπρακτη στήριξη σύσσωμης της Εκπαιδευ-
τικής Κοινότητας, των Συνδικαλιστικών Οργάνων, των 
Γονέων και Κηδεμόνων και της κοινωνίας στο σύνολό 
της στα ως άνω ζητήματα, όπως αυτή έχει εκφραστεί 
μέσω της έκδοσης σχετικών ανακοινώσεων και ψηφι-
σμάτων από τους εν λόγω Φορείς. Συγκεκριμένα έγινε 
αναφορά στην έμπρακτη στήριξη των αιτημάτων των 
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από τη 
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), την Ομο-
σπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), 
την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλά-
δας (ΑΣΓΜΕ)  καθώς και από τους δεκάδες Συλλόγους 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) 
και των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΕΛΜΕ). Αναφορά έγινε επίσης στα ψηφίσματα που 
έχουν εκδώσει και συνεχίζουν να εκδίδουν καθημε-
ρινώς πολυάριθμοι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 
της χώρας, καθώς και στις σχετικές ανακοινώσεις των 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων και τέλος στις χιλιάδες 
υπογραφές πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι 
σήμερα και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε καθημε-
ρινή βάση, με αίτημα την ανάκληση των καταστροφι-
κών για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Υπουργικών Αποφάσεων.

Δυστυχώς, επεδείχθη για άλλη μια φορά πλήρης 
αδιαφορία και δεν δόθηκε καμία σαφής απάντηση 
ως προς τις ενέργειες του Υπουργείου για να αρθούν 
οι προπεριγραφείσες αρνητικές επιπτώσεις για 
τους εμπλεκόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και να αποφευχθούν οι αναμενόμενες 
αντίστοιχες επιπτώσεις για τους μαθητές/τριες και τους 
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 
αδιαφορία επεδείχθη και για την ως άνω περιγραφείσα 
ομόφωνη και ομόθυμη θέση όλων των εμπλεκόμενων 
στο θέμα Φορέων.

Η μόνη απάντηση που με απόλυτη σαφήνεια και 
παρρησία δόθηκε από την πλευρά των προαναφερθέ-
ντων παραγόντων του Υπουργείου ήταν ότι οι  εν λόγω 

Υπουργικές Αποφάσεις ΔΕΝ πρόκειται να τροποποι-
ηθούν ή να αποσυρθούν και θα παραμείνουν ακρι-
βώς ως έχουν.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων εκφράζουν την 
εντονότατη  δυσαρέσκεια τους για τα αποτελέσματα 
και αυτής της συνάντησης στο Υπουργείο και φυσικά 
την - για πολλοστή φορά - μη πραγματοποίηση της 
αιτηθείσας συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας και 
εμμένουν στα αιτήματά τους για:

• Ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθ. 
70691/Δ1/26-4-2016, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και 
υπ’ αριθ.53476/ΓΔ4/28-03-2017, με θέμα: «Επιλογή 
δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων».

• Ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων αιτημά-
των  που αφορούν στους μεταταγμένους  εκπαιδευτι-
κούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση.

• Τη δημιουργία των προϋποθέσεων, προς όφελος 
πρωτίστως των μαθητών/τριών, αφού οι τελευταίοι 
θα συνεχίζουν απρόσκοπτα  να διδάσκονται τη γλώσ-
σα  που ξεκίνησαν στην Ε΄ Δημοτικού αυξάνοντας την 
πιθανότητα λήψης του Κ.Π.Γ., για την παροχή υπη-
ρεσίας  στο διδακτικό αντικείμενο διορισμού τους  
από όλους τους  συναδέλφους  εκπαιδευτικούς των 
ως άνω κλάδων, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

• Άμεση αναμόρφωση της διδασκαλίας των Ξένων 
Γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο επίτευξης των ως άνω καθόλα δίκαι-
ων και αυτονόητων αιτημάτων, οι εκπρόσωποι των 
Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής 
δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο 
μέσω, ενώ θα εντείνουν ακόμα περισσότερο τις κινη-
τοποιήσεις τους, αρχής γενομένης με την πραγματο-
ποίηση ενός ακόμα Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου 
Διαμαρτυρίας ενάντια στη συστηματική υποβάθμιση 
της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων
των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) 
και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδας  (Δ. Ο. Ε.), σας προσκαλεί  σε συζήτηση - κατάθεση απόψε-
ων και προβληματισμών ενόψει της 86ης Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης του κλάδου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 
της Δ.Ο.Ε. (Ξενοφώντος 15α, Σύνταγμα) την Τετάρτη 21 Ιουνίου 
2017 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα 19/6/2017

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), στους Επι-
στημονικούς Φορείς των Ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Α/θμια, καθώς 
και σε  άλλες Συλλογικότητες (Συντονιστικά Αναπληρωτών, Δασκάλων, Νη-
πιαγωγών, Ειδικής Αγωγής) για συζήτηση - κατάθεση προβληματισμών εν 
όψει της  86ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, εκπρόσωποι των 
Δ.Σ του Συνδέσμου  Καθηγητών Γαλλικής  Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας (APF FU 
GRECE)  και της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αποδεχόμενοι την εν λόγω πρόσκληση,  παρέστησαν 
στην ως άνω συνάντηση για να γνωστοποιήσουν τα καίρια και βασικά  ζητή-
ματα που παραμένουν εκκρεμή και ταλαιπωρούν τους κλάδους τους και για 
τα οποία το Υπουργείο Παιδείας μέχρι στιγμής ολιγωρεί ή αρνείται να δώσει 
λύση, όπως:

Σχετικά με τη συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ. 
        των  Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής 
                          με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.apf.gr
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• Την άμεση έκδοση Υ.Α. για την κατανομή των συστα-
θεισών οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαι-
δευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 (ΦΕΚ 3391/τ.Β/ 
20-10-2016).

• Την οριστική-οργανική τοποθέτηση τους, μετά την 
έκδοση αυτής, στις καθορισμένες σχολικές μονάδες και 
ομάδες σχολείων των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς δεν υφίσταται πλέον 
κανένα κώλυμα, σύμφωνα και με τις εκδοθείσες αποφά-
σεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (1324/2017 και 
1325/2017), οι οποίες κρίνουν νόμιμες τις μετατάξεις 
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση και τις απεμπλέκουν από την διαδικασία 
των μεταθέσεων.

• Την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσε-
ων: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-
2016) και «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρό-
τηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) 
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

• Την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης ζητημάτων που 
προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργα-
σιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 
και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια (μετακίνηση σε πολλά 
σχολεία μέσα στην εβδομάδα ή/και την ίδια ημέρα, αγγί-
ζοντας όχι σπάνια ακόμα και τα τρία, σαφής καθορισμός 
των αντικειμένων συμπλήρωσης ωραρίου και άλλα). 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω συνάντη-
σης οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων Γαλ-
λικής και Γερμανικής, αναφέρθηκαν με συγκεκριμένα 
παραδείγματα σε όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει 
στα Δημοτικά σχολεία  μετά την εφαρμογή της Υπουργι-
κής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τις 
συνέπειες που αυτή είχε, τόσο  για τους μαθητές/τριες, 
όσο και για το εργασιακό καθεστώς και τις συνθήκες 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (ΠΕ05) Γαλλικής και 
(ΠΕ07) Γερμανικής στα σχολεία, δυσχεραίνοντας σημα-
ντικά το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο.

Επιπλέον, παρουσίασαν αναλυτικά και εμπεριστατω-
μένα τις κοινές τους θέσεις για την διδασκαλία της  Β’ 
Ξένης Γλώσσας και ζήτησαν από το Δ.Σ της ΔΟΕ να 
ασκήσει συνεχή πίεση στην ηγεσία του Υπουργείου για 
όλα τα παραπάνω αναφερθέντα ζητήματα. 

Κατέστη επίσης απόλυτα σαφές ότι  η ΔΟΕ πρέπει 
να συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο και με σα-
φές χρονοδιάγραμμα πρωτοβουλιών στην άρση της 
συνεχιζόμενης εδώ και τέσσερα χρόνια ομηρίας των 
εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής και να συμπε-
ριλάβει στα αιτήματα της προς το Υπουργείο τα θέματα 
της κατανομής και απόδοσης των οργανικών τους 
θέσεων, της απόσυρσης των Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  όπως και τα αιτήματα 
ρύθμισης του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών τους  
συνθηκών στα σχολεία. 

Οι Εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων Γαλ-
λικής και Γερμανικής ενημέρωσαν επίσης το Δ.Σ της 
Δ.Ο.Ε. ότι την ίδια ώρα διεξαγόταν στο Υπουργείο Παι-
δείας ακόμη μία Παράσταση Διαμαρτυρίας των εκπαι-
δευτικών των  κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, ενάντια στη 
συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαί-
δευσης, καθώς στο Συλλαλητήριο που διοργάνωσαν στις 
25 Μαΐου 2017 για το ίδιο θέμα, δεν κατέστη δυνατό να 
πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα επείγοντα και 
εκκρεμή τους ζητήματα, αφού δεν υπήρξε συνάντηση με 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους. 

Από τη πλευρά του το Δ.Σ. της ΔΟΕ δια στόματος 
του Προέδρου του Θ.  Κικινή:

• Ανέφερε ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας είναι πλήρως ενημερωμένα μέσω 
των υπομνημάτων των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής 
και Γερμανικής   για τα προβλήματα των εκπαιδευτικών 
των αντίστοιχων κλάδων.

• Ενημέρωσε ότι σε όλες τις συναντήσεις του με τον 
εκάστοτε Υπουργό Παιδείας -οι οποίες είναι έως και 
ελάχιστες- δεν λαμβάνουν καμία σαφή απάντηση.

• Επανέλαβε το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου της 
ΔΟΕ για τις οργανικές και την εμπλοκή -σύμφωνα με τις 
αιτιάσεις του Υπουργείου- ως  προς την απόδοσή τους, 
λόγω δικαστικών προσφυγών.

• Επεσήμανε ότι τα επιμέρους θέματα των ειδικοτή-
των θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως κοινά προβλήμα-
τα του εκπαιδευτικού κλάδου.

• Τόνισε την ανάγκη μαζικότερης συμμετοχής στους 
αγώνες που προτάσσει ο κλάδος  καθώς είναι ο μόνος 
τρόπος και δρόμος για να ληφθούν υπόψη τα δίκαια 
αιτήματά μας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων 
των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και 
Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας, κατέθεσαν στο Προε-
δρείο της Δ.Ο.Ε. όλες τις επεξεργασμένες και απολύτως 
τεκμηριωμένες θέσεις τους για την Ξενόγλωσση Εκπαί-
δευση, όπως αυτές αποτυπώνονται στα ως άνω αναφερ-
θέντα  αναλυτικά υπομνήματα, προκειμένου να συμπερι-
ληφθούν στις προτάσεις προς την  86η Τακτική Γενική 
Συνέλευση που ξεκίνησε την Παρασκευή 23.06.2017.

Τα Δ.Σ. 
Του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΚΓ ΠΕ)
&

Της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
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