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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΒΑ∆ΗΣ - 

ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ Α.Σ. 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Θέµατα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο Βάδης - 

Βυρτεµβέργης της Ο.∆. Γερµανίας 

www.omogoneon.de        E-Mail info@omogoneon.de 
__________________________________________________________________ 
                                                                                                       

Στουτγάρδη 11.10.2016 

                                                                                                     Αρ. Πρ.    Ο.Σ.Β.Β 07/16 

 
ΠΡΟΣ :        Πληροφορίες: 
Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου   Vorsitzender: Kipas Athanasios 
Κοιν.:        Πρόεδρος: Κήπας Αθανάσιος 
        Kιν / Mobil: +49 173 4463 654 
1. Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας    Τηλ /Tel: +49 7121 339346 
    κ. Θεοδόση Πελεγρίνη     Unter den Linden 53 
2. Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης   72762 Reutlingen 
    Γενικό Πρόξενο κ. Παναγιώτη Πάρτσο  Deutschland 
3. Γραφείο Εκπαίδευσης Στουτγάρδης   E mail: kipas@gmx.de 

4. ∆ΙΠΟ∆Ε 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΚΑΤΑΛΗΨΗ  
 
Η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης  σε συνεργασία 
µε την Ελληνική Συνοµοσπονδία Γονέων και κηδεµόνων Γερµανίας / Θέµατα 
που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο Βάδης – 
Βυρτεµβέργης, ενηµερώνει και καταγγέλλει, πλέον εγγράφως, τους παραπάνω 
παραλήπτες σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση στα Τ.Ε.Γ και στο Λύκειο 
του κρατιδίου Β.Β. 
 
Τα σχολεία µέλη της Οµοσπονδίας Β.Β δεν λειτουργούν µε πληρότητα 
εκπαιδευτικών. Οι θεσµοί µας εγκαίρως, πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς 
2015-2016, ενηµέρωσαν τον Συντονιστή Μονάχου υποβάλλοντας ταυτόχρονα 
προτάσεις για αποφυγή τυχόν δυσλειτουργιών για το σχολικό έτος 2016-2017. 
Προφανώς αυτές δεν συµπεριλήφθηκαν στον σχεδιασµό του γραφείου 
Μονάχου. Βρισκόµαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πολλά σχολεία 
µας δεν έχουν κάνει έναρξη µαθηµάτων. Έχουµε σχολεία που δεν διαθέτουν 
εκπαιδευτικό και παραµένουν κλειστά. Σε άλλα σχολεία έχουµε τροµερές 
ελλείψεις εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα να υπολειτουργούν και να 
απειλούνται µε αποχώριση σηµαντικού αριθµού µαθητών. Παρακάτω 
επισυνάπτουµε απόσπασµα της επιστολής µας µε ηµεροµηνία 23.09.2016 µε 
τους ίδιους παραλήπτες. Προφανώς το Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου όχι 
µόνο δεν µελέτησε την προηγούµενή µας επιστολή µε σοβαρότητα, 
προσπαθώντας να συµβάλει για να οµαλοποιηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, 
αλλά επιµένει στην ελλιπή επικοινωνία µε τους θεσµούς του κρατιδίου της 
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Βάδης Βυρτεµβέργης αγνοώντας τις προτάσεις µας για αποφυγή αυτών των 
δυσάρεστων εξελίξεων. 
 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

1. Σχολεία µε δυναµικότητα µαθητών παραπάνω από 160, δεν διαθέτουν 
παρά µόνον έναν εκπαιδευτικό. Βλέπε παράδειγµα Reutlingen. 

 
2. Σε αντίθεση, σχολεία µε αµφισβητούµενο αριθµό µαθητών, σε κάθε 

περίπτωση λιγότεροι από 30 µαθητές, διαθέτουν έναν εκπαιδευτικό. 
  

3. Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται από το κρατίδιο της Βαβαρίας προς 
το κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης, 9 στο αριθµό, κατά παράδοξο 
τρόπο ασθένησαν όλοι τους ταυτόχρονα και αδυνατούν να κάνουν 
ανάληψη καθηκόντων στα Τ.Ε.Γ. της Βάδης Βυρτεµβέργης. 

 
4. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Γ. της Βάδης Βυρτεµβέργης, ζήτησαν 

µετάθεση προβάλλοντας πάντοτε το προσωπικό τους όφελος, ενώ τα 
αντίστοιχα Τ.Ε.Γ. από όπου αποχαρούν, ενηµερώνονται κατά την 
έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς µε αποτέλεσµα τα µεγάλα 
σχολεία να αδυνατούν να εγγυηθούν την εύρυθµη λειτουργία των 
σχολείων τους.  

 
5. Το συντονιστικό γραφείο Μονάχου δεν ασπάστηκε τις προτάσεις της 

Οµοσπονδίας Βάδης και της Συνοµοσπονδίας Γονέων Γερµανίας για την 
εργονοµική τοποθέτηση των διαθέσιµων εκπαιδευτικών πριν την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς 2016-2017 ενώ είχε ορισθεί συνάντηση των 
θεσµών µας µε τον κ. Συντονιστή στις 19. Ιουλίου 2016 στο Γραφείο της 
Στουτγάρδης.  

 
6. Η χρηµατοδότηση του Λυκείου της Στουτγαρδης δεν είναι 

εξασφαλισµένη για την σχολική χρονιά 2016-2017. Αντιθέτως, το λύκειο 
δεν διαθέτει χρήµατα από την 31.07.2016. Παρότι ενηµερώθηκαν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς, το Συντονιστικό Γραφείο του Μονάχου, το 
Συντονιστικό Γραφείο της Στουτγαρδης καθώς και το Υπουργείο, η 
κατάσταση για το Λύκειο εξελίσσεται άκρος δραµατικά. Σε όλα αυτά 
προστίθεται και το γεγονός ότι υπάρχουν και ελλείψεις  εκπαιδευτικών 
στο Λύκειο.  

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
1. Προτείνουµε να εφαρµοστούν άµεσα οι προτάσεις των θεσµών µας ως 

προς την ανατοποθέτηση ή την παροδική τοποθέτηση εκπαιδευτικών µε 
δανεικό χαρακτήρα από σχολεία που δεν δικαιολογούν 5/5 εφόσον δεν 
διαθέτουν δυναµικότητα µαθητών άνω των 51, καθότι ο µέσος όρος 
πλέον ανα εκπαιδευτικό είναι ο αριθµός 75, ώστε να αποσυµφορηθεί η 
δραµατική κατάσταση στα Τ.Ε.Γ. που διαθέτουν περισσότερους από 150 
µαθητές και προφανώς θα λειτουργήσουν από την ερχόµενη δευτέρα µε 
έναν εκπαιδευτικό µόνον. 

 
2. Να εφαρµοστεί ο νόµος που προβλέπει για σχολεία που µπορούν να 

συµπτυχθούν λόγο µικρής χιλιοµετρικής απόστασης σε κοντινό 



 

3 

 

υπάρχον σχολείο, εφόσον το πρώτο δεν έχει περισσότερους από 51 
µαθητές. 

 
3. Να ελεγχθεί ο αριθµός των µαθητών όλων των Τ.Ε.Γ. µε βάση τα 

στοιχεία που δηλώνουν υπεύθυνα µε την υπογραφή τους οι 
εκπαιδευτικοί. Εδώ παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν δηλώσεις 
ψευδών στοιχείων που εξασφαλίζουν την µη µετακίνηση των 
εκπαιδευτικών σε γειτονικό σχολείο έστω για 2 ή 3/5 την εβδοµάδα. 

 
4. Την άµεση εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του λυκείου της 

Στουτγαρδης όπως και την απόσπαση των απαιτούµενων 
εκπαιδευτικών σε αυτό ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του λυκείου. 

 
Η συµβολική κατάληψη σήµερα στις 12.10.2016 του Συντονιστικού Γραφείου 
Στουτγάρδης, γίνεται στα πλαίσια των προσπαθειών µας να εισακουστούν οι 
προτάσεις µας, να επέλθει η οµαλή λειτουργία στα σχολεία µας, να 
εξασφαλιστεί η επιβεβληµένη και αναµενόµενη χρηµατοδότηση του Λυκείου 
της Στουτγάρδης, να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσέλθει στα 
καθήκοντά τους µε εργονοµικό τρόπο, να ευαισθητοποιηθούν τα 
αντανακλαστικά ορισµένων εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα δασκάλων, ως προς τις 
ηθική υποχρέωσή τους απέναντι σε µαθητές και γονείς, αφήνοντας στην άκρη 
τα προσωπικά τους συµφέροντα σε σχέση µε το <<βόλεµα και την µη 
µετακίνησή τους σε άλλα σχολεία>>. Απευθυνόµαστε στο φιλότιµο όλων και 
αρκούµαστε προς το παρόν σε τούτη την έκκληση προς την εκπαιδευτική 
κοινότητα να προτάξει το συµφέρον όλων µας και όχι το προσωπικό τους. 
Απευθυνόµαστε στο φιλότιµο του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου να 
µελετήσει µε προσοχή τις προτάσεις µας και να έλθει άµεσα σε επαφή µαζί µας 
για να επιλύσουµε από κοινού τα προβλήµατά µας. Απευθυνόµαστε στο 
φιλότιµο του Υπουργείου Παιδείας και αναµένουµε την συµβολή του σε όλα τα 
θέµατα που προαναφέραµε.  
 

Για την Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης 

  Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραµµατέας  
 
 
 
 
 
 
Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος 
 

Για την Συνοµοσπονδία  Οµοσπονδιών Γερµανίας 

(Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 
                                                                                    

 

 

  

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                    Σαββίδης Γεώργιος 
                                                                                         (Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 


