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Στη συνάντησή µας που πραγµατοποιήθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου στο γραφείο σας 
και στην οποία παραβρίσκονταν και οι πρόεδροι των πέντε ΕΛΜΕ της Γερµανίας σας 
είχαµε αναπτύξει και καταθέσει γραπτά τις θέσεις και τις προτάσεις µας για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Γερµανία αλλά και 
σε άλλες χώρες. 
 Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και 
ιδιαίτερα στη Γερµανία µπορεί να συντελέσει στην υλοποίηση των στόχων που η 
Ελληνική Πολιτεία έχει θέσει για τη διατήρηση, την καλλιέργεια και τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και την πολύπλευρη στήριξη  
των οµογενών µας. 

Στα πλαίσια αυτά υποσχεθήκατε ότι θα υπήρχε από τη πλευρά σας πρωτοβουλία 
για επανεξέταση του όλου θεσµικού πλαισίου της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό καθώς και απάντηση στις προτάσεις που τέθηκαν από την Οµοσπονδία µας.   
∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν λάβαµε καµία απάντηση. 

Η ενίσχυση των Ελλήνων εκπαιδευτικών που είναι αποσπασµένοι στο εξωτερικό 
και η επίλυση των προβληµάτων τους, εκτός του ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση της 
Πολιτείας, αποτελεί ταυτόχρονα µία από τις συνθήκες που απαιτούνται προς  την 
κατεύθυνση της στήριξης και αναβάθµισης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. 
 Πιστεύουµε πως όσο καθυστερεί η επίλυση των εν λόγω προβληµάτων αφενός  
θα µειώνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για απόσπαση τους στο εξωτερικό 
αφετέρου  θα αυξάνεται η δυσαρέσκεια των ήδη αποσπασµένων µε αναπόφευκτες τις 
αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των σχολείων. 

Σας γνωρίζουµε ότι για το τρέχον σχολικό έτος είχαµε αρκετές ανακλήσεις 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα τα σχολεία του εξωτερικού να λειτουργούν 
ακόµα και σήµερα µε αρκετά κενά σε διάφορες ειδικότητες. 
 Ειδικότερα, σηµειώνουµε ότι η αρµόδια επιτροπή επιλογής αποσπάσεων 
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό της ∆ιεύθυνσης Π.Ο.∆.Ε  αναγκάζεται  να εγκρίνει 
παρατάσεις αποσπάσεων ακόµα και για επτά έως και δέκα έτη για τη Γερµανία και για 
χώρες της Αφρικής και Ασίας  αντίστοιχα. 

Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά κατά παράδοξο τρόπο, οι παρατάσεις 
αποσπάσεων που έχουν εγκριθεί από τις αρχές Οκτωβρίου µέχρι σήµερα δεν έχουν  
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υπογραφή για να καλύψουν οι  συνάδελφοι  τα κενά στα σχολεία του εξωτερικού στο 
χρόνο που πρέπει και πάντως το συντοµότερο. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες απαιτείται η συνδροµή του ηρωισµού και του 
ιεραποστολικού ζήλου των συναδέλφων για να µεταναστεύσουν  στο εξωτερικό είτε 
µόνοι τους είτε µε την οικογένειά τους για έξι και επτά µήνες. 

Η παραπάνω κατάσταση οφείλεται εξ’ αντικειµένου, σε κωλυσιεργία για την 
οποία υπεύθυνη είναι πρωτίστως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η  οποία 
δεν υπογράφει τις αποφάσεις απόσπασης των ήδη τοποθετηθέντων εκπαιδευτικών ενώ 
επέδειξε υπερβολικό ζήλο στην τοποθέτηση τριών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11-
παρά το γεγονός ότι όχι µόνο δεν υπήρχαν κενά αλλά και οι υπηρετούντες καθηγητές 
του κλάδου ΠΕ11 εργάζονται ήδη µε µειωµένο ωράριο όπως καταγγέλλει η ΕΛΜΕ 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.   

Μια άλλη πτυχή του ζητήµατος είναι ότι σήµερα δυστυχώς παρά τα κενά που 
υπάρχουν στη Γερµανία κατά κύριο λόγω αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές και µη χώρες 
δεν υποβάλλονται  αιτήσεις παράτασης από τους εκπαιδευτικούς που ήδη είναι 
αποσπασµένοι στις χώρες του εξωτερικού. 

Έτσι η επιτροπή αποσπάσεων για να καλύψει τα κενά που δηµιουργούνται στα 
σχολεία του εξωτερικού αναγκάζεται να κάνει επαναποσπάσεις κάτι που όπως 
γνωρίζετε είναι παράνοµο διότι  δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 
    Για όλα τα παραπάνω προβλήµατα αλλά και για αυτά που τέθηκαν στην 
συνάντησή µας στις 2 Σεπτεµβρίου ζητάµε άµεσα νέα συνάντηση µαζί σας. 
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