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Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ 

  

Με την επιστολή μας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διασφαλίσετε την λειτουργία των 

Τ.Μ.Γ. και των Λυκείων στην Γερμανία. Οι θεσμοί μας έχουν ενημερώσει αμέτρητες φορές τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η αντίδραση 

του Υπουργείου είναι σχεδόν ανύπαρκτη και με κάθε πολιτική αλλαγή που γίνεται σε αυτό, 

εμείς αναγκαζόμαστε να υποβάλουμε και να εξηγούμε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. Δεν 

απαντώνται οι επιστολές των Ομοσπονδιών. Δεν απαντώνται ακόμη και οι επιστολές που 

έχουν πάρει αρ. πρωτοκόλλου. Έχουμε διαπιστώσει ότι στο Υπουργείο δεν υπάρχει καν 

ειδικός φάκελος ή υπάλληλος που να διατηρεί αρχείο των επιστολών που αποστέλλονται από 

τους θεσμούς μας. Για να μην μακρηγορούμε, ας παρουσιάσουμε για πολλοστή φορά τα 

άμεσα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία των Τ.Μ.Γ. και των Λυκείων μας. 

  

1. Κλειστά Τ.Μ.Γ. στο Κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης 

 

Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης καταγγέλλει την ανεπαρκή 

απόσπαση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο με αποτέλεσμα ορισμένα Τ.Μ.Γ. στο κρατίδιο της 

Βάδης να μην λειτουργήσουν καθόλου κατά το σχολικό έτος 2016/2017. Προφανώς για το 

Υπουργείο δεν θεωρούνται όλοι οι μαθητές ισότιμοι ως προς το αναφαίρετο δικαίωμά τους 

στην εκπαίδευση. Η Ομοσπονδία προέβλεψε και ενημέρωσε εγκαίρως για την κατάσταση που 

αρχικός φαινόταν ως αρνητικό σενάριο αλλά στην πορεία έγινε λυπηρή πραγματικότητα.  

 

2. Ελλιπής Χρηματοδότηση του μοναδικού Λυκείου της Βάδης Βυρτεμβέργης 

Η χρηματοδότηση του μοναδικού Λυκείου της Βάδης Βυρτεμβέργης έχει εξελιχθεί σε μοντέρνα 

Οδύσσεια. Οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και ο Λυκειάρχης ζούνε συνεχώς με την 

αγωνία ως προς το μέλλον του Λυκείου, τη βιωσιμότητά του και τη λειτουργικότητά του. 

 

3. Αποσπάσεις και παρατάσεις των εκπαιδευτικών για το έτος 2017/2018 

Για τους προαναφερόμενους λόγους και προς αποφυγή περεταίρω ανεπιθύμητων εξελίξεων, 

προτείνουμε άμεσα τα ακόλουθα και ελπίζουμε να εισακουστούν οι προτάσεις μας:  



Α. Να δημοσιευθεί άμεσα η εγκύκλιος για την πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με τις 

αποσπάσεις και παρατάσεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017/2018. Η 

καθυστέρηση που διαφαίνεται, εγείρει υποψίες σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου. 

Β. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 

4415, να δίνεται η δυνατότητα αίτησης για εκ νέου απόσπαση. Με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των κενών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι να μην έχουμε εκπαιδευτικούς κατά την 

έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Εδώ διαφαίνεται η συστηματική έμμεση μείωση των 

εκπαιδευτικών ώστε να μειώνεται ταυτόχρονα η ελκυστικότητα και η ποιότητα των Τ.Μ.Γ. και 

του λυκείου απέναντι σε μαθητές και γονείς.   

 

4. Ομάδες εργασίας σχετικά με την ελληνόγλωσσή εκπαίδευση του εξωτερικού 

Κατά το άμεσο παρελθόν ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ομάδες εργασίας σχετικά με 

την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Παρόμοιες κινήσεις έγιναν και παλαιότερα. Σε 

κανένα χρονικό διάστημα δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις ομάδες εργασίας οι θεσμοί μας ή 

οι γραπτές προτάσεις, οι έρευνές μας και οι εκθέσεις μας. Προφανώς στο Υπουργείο 

υπάρχουν κύκλοι που θεωρούν ότι γνωρίζουν όλες τις πτυχές των προβλημάτων στη Γερμανία 

και ότι όλα μπορούν να λυθούν χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων που δεν είναι 

άλλοι από τους μαθητές, τους γονείς και τα συλλογικά τους όργανα. Μπορεί οι πολιτικές 

ηγεσίες να εναλλάσσονται συχνά στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεδομένο είναι ότι οι 

διοικητικοί κύκλοι παραμένουν ίδιοι και στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανάλγητοι 

και μη πρόθυμοι να δώσουν λύσεις στα θέματά μας. Κάθε αλλαγή διευθυντή στη ΔΙΠΟΔΕ 

επιφέρει διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων με αποτέλεσμα να μην λύνεται κανένα 

πρόβλημα και να αποδεικνύεται περίτρανα ότι σε τίποτα δεν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. 

Ακόμη περιμένουμε να συμπεριληφθούν οι γραπτές μας προτάσεις. Περιμένουμε να 

προσκληθούμε στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν για εμάς χωρίς εμάς.   

 

5. Απαντήσεις σε επιστολές των Ομοσπονδιών Γ & Κ των Κρατιδίων και της   

    Ελληνικής Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας.    

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου και ιδιαίτερα της ΔΙΠΟΔΕ να τηρεί 

εμπεριστατωμένο φάκελο των θεσμών μας με τις προτάσεις μας, με τα αιτήματά μας, με τις 

εκθέσεις μας, να συμπεριλαμβάνει αυτές στο σχεδιασμό για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 



του εξωτερικού και πάνω απ’ όλα να μας παρέχει το αυτονόητο δικαίωμα να συμμετάσχουμε 

σε αυτόν εφόσον γνωρίζουμε τα θέματά μας καλύτερα από κάθε υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας. Απαιτούμε να απαντώνται στον καθορισμένο από το Νόμο χρονικό διάστημα οι 

επιστολές μας και να τηρούνται οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις των νόμων όπως τους τηρούμε και 

εμείς. Με βάση τον 4027/2014, προβλέπεται η εξέταση των προϋποθέσεων των φακέλων που 

έχουν υποβληθεί για επαναλειτουργία Τ.Μ.Γ. και έχουν άνω των 50 μαθητών. Έχουν 

υποβληθεί από συλλόγους φάκελοι επανειλημμένα με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

αλλά οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν θεώρησαν καν αναγκαίο έστω και τυπικά να απαντήσουν στα 

προαναφερόμενα αιτήματα.  

 

Οι θεσμοί μας, εώς σήμερα, έχουν δείξει απόλυτο πνεύμα συνεργασίας, έχουν προτείνει 

ενδεχόμενες λύσεις, έχουν παρουσιάσει εκθέσεις και μελέτες αλλά από πλευράς Υπουργείου 

δεν υπήρξε καμία αξιόλογη εκτίμηση όλων αυτών. Στο μέλλον θα καταγγέλλονται δημόσια από 

τις Ομοσπονδίες όλες οι γραφειοκρατικές πρακτικές που όχι μόνο δεν αποφέρουν 

αποτελέσματα, αλλά συμβάλουν σταδιακά στην πλήρη αναστολή την ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η απογοήτευσή μας είναι τεράστια και διαρκής.    

 

Με τιμή 

 

 

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 

 


