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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
 

Η Συνοµοσπονδία Γ&Κ Γερµανίας ενηµερώνει τα µέλη της σχετικά µε την ηµερίδα 

„Deutsch-Griechischer Jugendaustausch“ την 17.06.2014 στη Βόννη. 

 
 Στα πλαίσια της διαρκούς συµµετοχής της Συνοµοσπονδίας σε όλα τα 

ελληνογερµανικά φόρουµ, µε απώτερο σκοπό την προώθηση των θέσεων των 

Οµοσπονδιών σε σχέση µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία, θέσαµε τα 

προβλήµατα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τις Έλληνες γονείς και µαθητές σε 

επίπεδο υπουργείων. 

 

 Η Συνοµοσπονδία έθεσε θέµατα όπως: 

 

1. Το νέο µεταναστευτικό κύµα από Ελλάδα προς Γερµανία και οι επιπτώσεις του. 

2. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ως απόλυτη αναγκαιότητα για νέους µαθητές από 

14 έως 16 ετών που προέρχονται τα τελευταία έτη από την Ελλάδα. 

3. Η δραµατική µείωση των κονδυλίων σχετικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

στη Γερµανία, αξιοποίηση του επιτόπιου εκπαιδευτικού προσωπικού, πλήρης  

αναγνώριση των  ενταγµένων Τ.Ε.Γ και η επάνδρωσή τους µε εκπαιδευτικό 

προσωπικό ως µοντέλο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση πέραν του σχολικού 

έτους 2018. (π.χ. Μοντέλο Dusslingen)  



4. Η ελλιπής συνεργασία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας µε τους 

οµογενειακούς οργανισµούς που σχετίζονται µε θέµατα παιδείας. 

5. Έρευνα, ένταξη κατά περίπτωση και κρατίδιο, και οικονοµική υποστήριξη µέσα 

από διάφορα οικονοµικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή από γερµανικά κονδύλια και γερµανικούς οργανισµούς. 

6. Γερµανικά/Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους, ειδικά 

προγράµµατα για µαθητές που προέρχονται από Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

7. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Γερµανία µετά το σχολικό έτος 2018. 

8. Θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη Γερµανία σε συνάρτηση µε την παροχή 

αναβολής για νέους στρατεύσιµους. Προώθηση δια µέσου του γερµανικού 

Υπουργείου Παιδείας εφόσον οι εκκλήσεις των θεσµών µας προς το Υπουργείο 

Αµύνης  δεν εισακούονται επαρκώς, ώστε να επέλθει ρύθµιση προς όφελος των 

νέων εκπαιδευόµενων.                  

 
Η Συνοµοσπονδία ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Βάδης 

Βυρτεµβέργης και Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων Dussligen κ. 

Χερχελετζή ∆ηµήτριο, για την προώθηση και εξασφάλιση των επαφών του θεσµού µας 

µε το µέλος του ελληνογερµανικού συνδέσµου Tübingen Rita Haller-Heid. 

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µας απευθύνουµε επίσης στην Dr. Skarpelis – Sperk, Πρόεδρο  

του ελληνογερµανικού Συνδέσµου σε οµοσπονδιακό επίπεδο και πρώην βουλευτή του 

γερµανικού κοινοβουλίου, για την έµπρακτη υποστήριξη και ενηµέρωση προς εµάς σε 

όλα τα ελληνογερµανικά φόρουµ στα οποία µας παρέχετε η δυνατότητα συµµετοχής. 

      

Ενωµένοι θα παραµένουµε δυνατοί. 
 

Για την Συνοµοσπονδία  Οµοσπονδιών Γερµανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραµµατέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 


