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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Θα παραστούν εκπρόσωποι των νόµιµων συλλογικών 
φορέων Γαλλικής-Γερµανικής, δικηγόροι, προσωπικότητες, 
κ.α.

Η Πανελλήνια Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής προσέφυγε 
στη ∆ικαιοσύνη ενάντια στην Υπουργική Απόφαση που 
µειώνει τις ώρες διδασκαλίας της Γερµανικής Γλώσσας.

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής 
Γλώσσας ∆.Ε., µετά τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις 
του Μαΐου-Ιουνίου που στηρίχτηκαν από καθηγητές 
Γερµανικής και Γαλλικής σε διάφορες πόλεις εκτιµά πως η 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ για µείωση των ωρών διδασκαλίας 
της Γερµανικής και Γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο θα 
επιφέρει µεγάλες αλλαγές στον εργασιακό χάρτη των 
συναδέλφων. Συγκεκριµένα, στο Νοµό Θεσσαλονίκης, 
για πρώτη φορά εµφανίζεται πλεόνασµα τοποθετηµένου 
µόνιµου προσωπικού ΠΕ07. Άµεση συνέπεια αυτής της 
αδικαιολόγητης κίνησης του ΥΠΕΠΘ είναι η υποβάθµιση 
του µαθήµατος της δεύτερης ξένης γλώσσας καθώς το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Γερµανικής του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου καθίσταται ανεφάρµοστο.
Επιπλέον, οι επιπτώσεις στον εργασιακό τοµέα είναι χωρίς 
προηγούµενο:
- µόνιµοι συνάδελφοι υποχρεώνονται να συµπληρώνουν 
ωράριο σε επιπλέον σχολικές µονάδες ή να αναλαµβάνουν 
τη διδασκαλία άλλων αντικειµένων
- µόνιµοι συνάδελφοι χάνουν την ευκαιρία να µετατεθούν 
σε περιοχή της επιθυµίας τους αν και έχουν επαρκή 
προϋπηρεσία
- συνάδελφοι που απασχολήθηκαν στο παρελθόν ως 
αναπληρωτές ή ως ωροµίσθιοι κινδυνεύουν να παραµείνουν 
άνεργοι λόγω της µείωσης των προσφερόµενων ωρών
- Γυµνάσια αποµακρυσµένα ενδέχεται να µην καλυφθούν 
από διδακτικό προσωπικό καθώς οι µειωµένες ώρες δεν 
επαρκούν για το απαιτούµενο ωράριο τοποθέτησης
- νέα Γυµνάσια που έχουν πάρει φετινή έγκριση 
κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς τη Γερµανική διότι οι 2 ώρες 
που προσφέρονται µόνο στην Α΄ Γυµνασίου δηµιουργούν 
αβεβαιότητα σε συναδέλφους που καλούνται ως 
ωροµίσθιοι.
Παράλληλα, οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό 
που προκύπτουν από την εφαρµογή του Πιλοτικού 
Προγράµµατος στο ∆ηµοτικό δεν αρκούν για να καλύψουν 
υπεραριθµίες και πλεονάσµατα προσωπικού. Στο Ενιαίο 
Λύκειο η κατάσταση της επιλογής µε άνισα κριτήρια 
συνεχίζεται µε αποτέλεσµα να ακυρώνεται το αίτηµα 
χιλιάδων µαθητών για συνέχιση της εκµάθησης της 
Γερµανικής.

20.07.2005- ΠΡΟΣΦΥΓΗ για την ΑΚΥΡΩΣΗ της Υπουργικής Απόφασης 54530/Γ2/
02-06-05 που υποβαθµίζει την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής 
Γλώσσας ∆.Ε., µετά από προτάσεις µελών και σε στενή 
συνεργασία µε τους συλλογικούς φορείς των καθηγητών 
Γαλλικής γλώσσας προχώρησε σε ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για τη νοµική προσβολή της 
Υπουργικής Απόφασης.

Η Υπουργική Απόφαση 54530/Γ2/02-06-05

Καλούµε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους να στηρίξουν 
οικονοµικά αυτή την κίνηση ανανεώνοντας τη συνδροµή 
τους στην Πανελλήνια Ένωση στο διάστηµα Σεπτεµβρίου-
Οκτωβρίου 2005 για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.
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