
 

Αθήνα, 2/10/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Θέµα: «Έλλειψη Διδακτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου» 

Το Μόναχο αποτελεί την µοναδική πόλη της Βαυαρίας η οποία χρηµατοδοτεί 
κατά 70 τοις εκατό την λειτουργία των ελληνικών σχολείων και 
συγκεκριµένα των δηµοτικών και γυµνασίων πλην του Λυκείου. Το διδακτικό 
προσωπικό των δύο κύριων εκπαιδευτικών βαθµίδων διορίζεται από το 
ελληνικό υπουργείο Παιδείας µε τη διαδικασία των αποσπάσεων ή της 
παράτασης αποσπάσεων στα σχολεία του εξωτερικού για έκαστο σχολικό 
έτος. 

Εν προκειµένω, το ελληνικό Λύκειο του Μονάχου καλείται να αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού καθώς για το σχολικό 
έτος 2017-2018 διορίστηκαν µόλις 10 καθηγητές για το σύνολο των 300 
µαθητών. Οι σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό έχουν ως συνέπεια 
την υπολειτουργία των τριών τάξεων του Λυκείου καθώς καθίσταται 
ανέφικτη η κατάρτιση ολοκληρωµένου ωρολογίου προγράµµατος, όπως 
επισηµαίνουν στην από 25/9/2017 επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι µαθητές του Ελληνικού Λυκείου του 
Μονάχου. Η µη επάρκεια σε διδακτικό προσωπικό εκτιµάται ότι οδηγεί σε 
ελλιπή προετοιµασία των µαθητών της Τρίτης Λυκείου για τη συµµετοχή τους 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους. 

Η έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό για το ελληνικό Λύκειο του Μονάχου 
αποτελεί πρόδηλα απόρροια της υπουργικής απόφασης Φ821/85747/
Η2/1888-31.05.2017 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο 
εξωτερικό, η οποία οδηγεί σε υποβάθµιση της οµογενειακής πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Και τούτο διότι µε την ανωτέρω 
υπουργική απόφαση, ο διαχωρισµός των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς 



απόσπαση στο εξωτερικό συντελείται αποκλειστικά µε κριτήριο την 
γλωσσοµάθεια άνευ της πρόβλεψης για πίνακες µε ή χωρίς επιµίσθιο µε 
συνέπεια να µην προηγούνται στους αξιολογικούς πίνακες όσοι 
εκπαιδευτικοί αιτηθούν απόσπαση λαµβάνοντας µόνο τις τακτικές τους 
αποδοχές.  

Το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στο εξωτερικό βαίνει διαρκώς 
µειούµενο οδηγώντας σε ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στη 
δευτεροβάθµια κυρίως εκπαίδευση, όπως εµφαίνεται και στην περίπτωση 
του ελληνικού Λυκείου του Μονάχου. Η πρόβλεψη της υπουργικής απόφασης 
για προσαύξηση ωραρίου έως και τρεις (3) ώρες άνευ αποζηµίωσης µε 
απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης έρχεται να επιτείνει έτι 
περαιτέρω παρά να επιλύσει το πρόβληµα της έλλειψης εκπαιδευτικού 
προσωπικού για τα οµογενειακά σχολεία.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να εξασφαλίσετε την όσο το δυνατόν πιο 
σύντοµη απόσπαση επαρκούς διδακτικού προσωπικού για το ελληνικό 
Λύκειο του Μονάχου το οποίο εµφανίζει εικόνα διάλυσης και 
υποβάθµισης; 

- Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση της ανωτέρω Υπουργικής 
Απόφασης επαναφέροντας την εκπαιδευτική αξιολόγηση στη βάση δύο 
(2) πινάκων επιλογής, ενός Πίνακα (Α) µε επιµίσθιο και ετέρου Πίνακα (Β) 
άνευ επιµισθίου, προκρίνοντας την απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς 
επιµίσθιο στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών  του 
οικονοµικού προϋπολογισµού του υπουργείου σας;  

Ο ερωτών Βουλευτής  

                Χάρης Θεοχάρης - Β΄ Αθηνών  




