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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σσνανηήζεις ζηο πλαίζιο ηοσ Πανελλαδικού Σσλλαληηηρίοσ Διαμαρησρίας ηων
εκπαιδεσηικών ηων κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07)
Φιλολογίας, με ηη ζσμμεηοτή ηων εκπαιδεσηικών Πληροθορικής (ΠΕ19-20) ζηο
ΥΠ.Π.Ε.Θ και ζηη Βοσλή
Σελ Πέκπηε 25.05.2017 πξαγκαηνπνηήζεθε Παλειιαδηθό πιιαιεηήξην ηωλ
Δπηζηεκνληθώλ Φνξέωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο Φηινινγίαο, κε
ηε ζπκκεηνρή θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζην
Μαξνύζη.Λόγω ηνπ γεγνλόηνο όηη ηελ ίδηα ώξαδηεμαγόηαλ ζηελ Οινκέιεηα ηεο
Βνπιήο ζπδήηεζε γηα λνκνζρέδην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ, νη εθπξόζωπνη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληήζεηο εθηόο από ηνλ ρώξν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζην
ρώξν ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ. Γελ θαηέζηε ωζηόζν δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θ. Κωλζηαληίλν Γαβξόγινπ,
ηελ νπνία αλακέλνπκε ηηο ακέζωο επόκελεο κέξεο.
ηελ έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην Μαξνύζη πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο Π.Δ. θ. Αζελάο
Καξαζάλνπ, ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ Γαιιηθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Α.Π. θ. Δπαγγειίαο Κνπηζνπδάθε, ηεο Πξνέδξνπ ηεο
Παλειιήληαο Έλωζεο Καζεγεηώλ Γεξκαληθήο Γιώζζαο Π.Δ. θ. ηεθαλίαο Μπεηίλαο
Αιβίλαο Σίιε, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Βόξεηαο Διιάδαο ηεο Παλειιήληαο
Έλωζεο Καζεγεηώλ Γεξκαληθήο Γιώζζαο Π.Δ. θ. Πάθε ιίκπα θαη ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο θ. Νίθνπ θίθνπ κε ηνπο
πκβνύινπο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θ. Υξίζην Μειηώλε θαη θ. Αιέθα Μαξίλνπ,

όπνπ ζπδεηήζεθαλ αλαιπηηθά όια ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θνηλό
Τπόκλεκα, πνπ θαηέζεζαλ νη εθπξόζωπνη ηωλ Δπηζηεκνληθώλ Φνξέωλ.
Αθνινύζωο, νη εθπξόζωπνη ηωλ ωο άλω κεηέβεζαλ ζην θηίξην ηεο Βνπιήο ηωλ
Διιήλωλ, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξωηηθή ζπλάληεζεγηα ηα ππό δηεθδίθεζε
δεηήκαηα κε ηνλ Βνπιεπηή ηεο ΓΖ.Τ θ. Γεκήηξην Κωλζηαληόπνπιν θαη ηνλ
Βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. Σξηαληάθπιιν Μεηαθίδε.
Σα Γ.. ηωλ Δπηζηεκνληθώλ Φνξέωλ ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Γαιιηθήο (ΠΔ05),
Γεξκαληθήο (ΠΔ07) Φηινινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19-20) επραξηζηνύλ ηνπο
εθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Παλειιαδηθό πιιαιεηήξην
Γηακαξηπξίαο.
Γεδνκέλνπ ωζηόζν όηη δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο κε ηνλ
Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θ. Κωλζηαληίλν Γαβξόγινπ θαη δελ ππήξμε
θαη θακία δέζκεπζε ζηελ θαηεύζπλζε επίιπζεο ηνπ πιήζνπο ηωλ πνιύ θξίζηκωλ ππό
δηεθδίθεζε ζεκάηωλ, ηα Γ.. ηωλ Δπηζηεκνληθώλ Φνξέωλ ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ
Γαιιηθήο (ΠΔ05) θαη Γεξκαληθήο (ΠΔ07) Φηινινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19-20)
θαινύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηωλ ωο άλω θιάδωλ λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή εγξήγνξζε
θαη λα ελεκεξώλνληαη αλειιηπώο από ηηο ηζηνζειίδεο ηωλ Δπηζηεκνληθώλ Φνξέωλ γηα
ηηο επεξρόκελεο θηλεηνπνηήζεηο θαη δξάζεηο, ποσ αναμένεηαι να ενηαηικοποιηθούν
και να κορσθωθούν ηο αμέζως επόμενο προζετές διάζηημα και έως όηοσ δοθεί
ικανοποιηηική και οριζηική λύζη ζηο ζύνολο ηων εκκρεμών και επειγόνηων
ζηηημάηων ποσ ηοσς αθορούν.
Αλαιπηηθή ηεθκεξίωζε γηα ην ζύλνιν ηωλ ωο άλω δεηεκάηωλ πνπ ρξήδνπλ
επηηαθηηθήο θαη άκεζεο δηεπζέηεζεο, θαζώο θαη γηα ηηο δηαπηζηώζεηο ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ ηωλ θιάδωλ Γαιιηθήο (ΠΔ05) θαη Γεξκαληθήο (ΠΔ07) Φηινινγίαο
αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή ππνβάζκηζε ηεο Ξελόγιωζζεο Δθπαίδεπζεο
παξαηίζεληαη ζην θνηλό αλαιπηηθό Τπόκλεκα πνπ θαηέζεζαλ νη εθπξόζωπνη ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ ηωλ ωο άλω θιάδωλ.
Τα Δ.Σ. ηων Επιζηημονικών Ενώζεων ηων Εκπαιδεσηικών
Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίαςκαι Πληροθορικής (ΠΕ19-20)

