
 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΔΗΣ - 

ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ α. Σ.  

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

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

   Στουτγάρδη, 28.07.2022 

 

Δελτίο τύπου 
 

 

Τα διοικητικά συμβούλια των θεσμών μας, σε συνέχεια της επιστολής που εστάλη στο 

υπουργείο παιδείας στις 21.06.2022, αιτήθηκαν την πραγματοποίηση διαδικτυακής 

συνάντησης με τους εκπροσώπους του υπουργείου παιδείας που ασχολούνται με τα θέματα της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.Η ανταπόκριση του υπουργείου παιδείας ήταν 

άμεση και η διαδικτυακή συνάντηση ορίστηκε για την Πέμπτη 21.07.2022. 

 

 Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν η κα. Στριάγκα, διευθύντρια του γραφείου της 

υφυπουργού  κα. Μακρή , ο γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κ. Κόπτσης, η κα. Μπερνίκου, διευθύντρια του γραφείου του διευθυντή διεθνών 

και ευρωπαϊκών θεμάτων παιδείας ομογενών και διαπολιτιστικής  εκπαίδευσης κ. Πασσά, ο κ. 

Παπακωνσταντίνου, γραμματέας του κ. Κόπτση και η κα. Μπέση, συντονίστρια εκπαίδευσης 

Μονάχου.  

 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ θετικό κλίμα και οι εκπρόσωποι του υπουργείου 

παιδείας τοποθετήθηκαν σε όλα τα θέματα που έθεσαν τα ΔΣ της Ομοσπονδίας και της 

Συνομοσπονδίας.  

 

Η αρχική τοποθέτηση του προέδρου της Συνομοσπονδίας για καλύτερη οργάνωση και 

συνεργασία των διαφόρων κρατιδίων παγγερμανικά χαιρετήθηκε και ζητήθηκε από τους 

θεσμούς μας η κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση των ζητημάτων όλων των σχολείων της 

Γερμανίας.  

 

Στην συνέχεια  τέθηκε το θέμα των εκπαιδευτικών κενών και της έγκαιρης κάλυψης αυτών. Το 

υπουργείο παιδείας μας διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να έχουμε μια 

ομαλή έναρξη των μαθημάτων τη νέα σχολική χρονιά.  

 

Συγκεκριμένα, μετά την τοποθέτηση των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών, για πρώτη φορά, 

θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των αποσπασθέντων εκπαιδευτικών πέραν της 

παράτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου.  

 

Σε ότι αφορά το αίτημά μας για τον διορισμό επιτόπιου εκπαιδευτικού προσωπικού 

οι  εκπρόσωποι του υπουργείου μάς ανέλυσαν το θεσμικό πλαίσιο και τους τρόπους 

λειτουργίας αυτού .  

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εύρυθμη λειτουργία του μοναδικού αμιγούς ελληνικού σχολείου 

στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, του Λυκείου Στουτγάρδης.  

 

mailto:info@omogoneon.de


Τα διοικητικά συμβούλια των θεσμών μας έθεσαν το θέμα ίδρυσης αμιγούς  Ελληνικού 

Γυμνασίου και ενημέρωσαν ότι στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη πρόταση 

με όλες τις παραμέτρους.  

 

Η πρότασή μας για πραγματοποίηση διαδικτυακών συναντήσεων σε σταθερή βάση, μια έως 

δύο φορές τον χρόνο έγινε αμέσως δεκτή.  

 

Τέλος ενημερώσαμε  τους εκπροσώπους του υπουργείου για τα προβλήματα και  τις ανάγκες 

των αμιγώς ελληνικών  σχολείων της Φρανκφούρτης και για την επιστολή στήριξης που 

κοινοποιήσαμε.  

 

Εκ μέρους των ΔΣ των θεσμών μας και των συλλόγων μελών που εκπροσωπούμε θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας για την παρουσία τους και για 

την άκρως εποικοδομητική συζήτηση μαζί μας.  

 

 

 

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης 

 

     Πρόεδρος                                                                                 Γραμματέας  

 

 

 

Ελένη Ραφαηλίδου                 Αναστάσιος Ροδίντσης 

 

  

 

 

Για την Συνομοσπονδία Γ & Κ Γερμανίας 

 

 

     Πρόεδρος                                                                                      Γραμματέας  

 

 

 

 

Φώτης Φωτιάδης      Κωνσταντίνος Καχριμανίδης 


