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Θέμα:  Απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηώλ ζε βάξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη ησλ 

θνηηεηώλ-θνηηεηξηώλ/καζεηώλ-καζεηξηώλ ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο ζε όιεο 

ηηο βαζκίδεο ηνπ δεκόζηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Αμηόηηκε Κα. Υπνπξγέ. 

 

Από ην 2006, όηαλ θαη ζπζηάζεθε ν θιάδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ΠΕ 34 Ιηαιηθήο Γιώζζαο, νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη θνηηεηέο-
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θνηηήηξηεο/καζεηέο-καζήηξηεο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, βηώλνπλ κε ηνλ πιένλ ηξαγηθό ηξόπν, ηηο ζηξεβιώζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ εξγαζηαθή θαη καζεζηαθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα, από ηηο 

αλεύζπλεο θαη επηθίλδπλεο πνιηηηθέο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα, ε επηινγή ηεο Ιηαιηθήο, σο δεύηεξε μέλε γιώζζα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ θαζνξίδεηαη από ηε δήηεζε ησλ καζεηώλ-

καζεηξηώλ θαη ελδερνκέλσο ησλ ππνςήθησλ θνηηεηώλ-θνηηεηξηώλ Ιηαιηθήο 

Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο γηα δηδαζθαιία, αιιά από ηελ πξνζθνξά ηνπ Κξάηνπο ζε 

κόληκν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ε νπνία θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην αξκόδην 

Υπνπξγείν.  

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ Καζεγεηώλ Ιηαιηθήο 

Γιώζζαο, κέρξη θαη ην 2011, ζπλνιηθά ζηε Μέζε Εθπαίδεπζε απαζρνινύληαλ 

πεξίπνπ 360 θαζεγεηέο Ιηαιηθήο γιώζζαο, εθ ησλ νπνίσλ, πνζνζηό ιηγόηεξν από 

9% αληηζηνηρνύζε ζε  κόληκνπο, ελώ ην ππόινηπν 91% αληηζηνηρνύζε ζε 

αλαπιεξσηέο πιήξνπο σξαξίνπ ή σξνκίζζηνπο. Μέζσ ηεο παξάιιειεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ιηαιηθήο σο δεύηεξε μέλε γιώζζα ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, 

πξνζειθύζηεθε ην ελδηαθέξνλ ζρεδόλ 35.000 καζεηώλ κέρξη ην 2011. Ωζηόζν, κε 

αιιεπάιιειεο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κλεκνληαθώλ 

δεζκεύζεσλ ηεο ρώξαο θαη ζην πιαίζην ησλ εμνλησηηθώλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο, ε 

θξαηηθή πξνζθνξά ζε αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνύο πεξηνξίζηεθε ζε κεγάιν 

βαζκό, θαζώο σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηκήκαηνο δεύηεξεο μέλεο 

γιώζζαο νξίζηεθε ε ύπαξμε νξγαληθήο ζέζεο, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο 

(ειιείςεη δηνξηζκέλνπ ΠΕ34 κε νξγαληθή ζέζε) λα ππνρξεώλνληαη λα επηιέμνπλ 

κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθά πξνζθεξόκελσλ μέλσλ γισζζώλ (Γαιιηθήο ή 

Γεξκαληθήο).  



Παξά ηελ - θαηά θνηλή νκνινγία – απμεκέλε δήηεζε γηα δηδαζθαιία ηεο 

Ιηαιηθήο γιώζζαο θαη ζε αληίζεζε κε ηε γισζζηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

Ε.Ε., θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ πεξί γισζζνκάζεηαο, θαηά ηε δηεηία 2013 – 

2014, ε πξνζθνξά ηνπ θξάηνπο ζε εθπαηδεπηηθνύο εθκεδελίζηεθε, θαζώο 

αθαηξέζεθε νινθιεξσηηθά ε δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο γιώζζαο απηήο από ηνπο 

καζεηέο-καζήηξηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με ηελ πνιηηηθή απηή, νη 

απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ 

Ε.Κ.Π.Α. απνθιείζηεθαλ από κία πηζαλή απαζρόιεζε ζην δεκόζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα, βηώλνληαο κία πξσηνθαλή ζηέξεζε επαγγεικαηηθήο επθαηξίαο, ε νπνία 

ήηαλ δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηε Γεξκαληθή θαη Γαιιηθή 

γιώζζα. 

Μεηά από ζθνδξέο αληηδξάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, από ην 2017 

έρεη επαλέιζεη, ππό πξνϋπνζέζεηο, ε δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο Ιηαιηθήο σο δεύηεξε 

μέλε γιώζζα, αιιά  κόλν γηα πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ κόληκνη δηνξηζκέλνη 

θαζεγεηέο ΠΕ34. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ Καζεγεηώλ 

Ιηαιηθήο Γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ 1.400 καζεηέο-καζήηξηεο επηιέγνπλ ηα Ιηαιηθά σο 

δεύηεξε μέλε γιώζζα, κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 5.000 

καζεηέο-καζήηξηεο, γηα ην 2019. Είλαη επνκέλσο ζαθέο, όηη ε απμεκέλε δήηεζε 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Ιηαιηθώλ σο δεύηεξε μέλε γιώζζα επηινγήο, δελ 

αληηκεησπίδεηαη αλαινγηθά από ην Υπνπξγείν, κε πξνζθνξά εθπαηδεπηηθώλ ζε 

ηθαλό αξηζκό, κέζσ κόληκσλ πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.   

Άιισζηε, επεηδή:  

α) ε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζηηθή εγγύηεηα ησλ ρσξώλ καο έρεη 

θαζηεξώζεη κεηαμύ άιισλ ηελ Ιηαιία ζηαζεξά ηνλ ζεκαληηθόηεξν εκπνξηθό εηαίξν 



ηεο ρώξαο, αθνύ βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε ηόζν ζε εμαγσγέο όζν θαη 

εηζαγσγέο,  

β) ζεκαληηθόο αξηζκόο Ειιήλσλ θνηηεηώλ επηιέγεη ηα ηηαιηθά 

παλεπηζηήκηα γηα πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ζηελ πξώηε ζέζε 

βξίζθνληαη ηα βξεηαληθά παλεπηζηήκηα ελώ ζηε δεύηεξε ηα ηηαιηθά), 

γ) ε «βαξηά βηνκεραλία» ηεο ρώξαο καο, ν Τνπξηζκόο, βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό ζηνπο επηζθέπηεο από ηελ Ιηαιία θαη ε γισζζνκάζεηα είλαη ζαθώο 

νπζηαζηηθή κεηαβιεηή γηα ηε βέιηηζηε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, 

δ) ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο, ζην νπνίν νη ππνςήθηνη 

ζηελ ηηαιηθή γιώζζα απνηεινύλ ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν έλα κεγάιν πνζνζηό 

ηνπ ζπλόινπ, έρεη πξόζθαηα ζπλδεζεί κε ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. Ωο εθ ηνύηνπ, νη 

καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηε γεξκαληθή θαη γαιιηθή γιώζζα, πνπ ηηο δηδάζθνληαη 

από ην δεκνηηθό σο ην ιύθεην, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηε γλώζε 

ηεο ζε επίπεδν Β2 (ην νπνίν κνξηνδνηείηαη θαη ζην ΑΣΕΠ), ελώ νη καζεηέο ηεο 

ηηαιηθήο γιώζζαο, πνπ ηε δηδάζθνληαη κόλν ζε 31 γπκλάζηα ηεο ρώξαο, κπνξνύλ 

λα ηελ πηζηνπνηήζνπλ κόλν κέρξη ην επίπεδν Α2 (επίπεδν πνπ δελ κνξηνδνηείηαη), 

γεγνλόο πνπ ζπληζηά άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ – καζεηξηώλ, 

είλαη πιένλ απαξαίηεηε ε παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο-

καζήηξηεο, αιιά θαη απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο πξνο ηνπο θαζεγεηέο ηεο Ιηαιηθήο 

γιώζζαο, ζην πιαίζην ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ 

από ηελ Ε.Ε., θαζώο θαη ησλ ζπκθσληώλ ηεο Ειιάδνο κε ηελ Ε.Ε. γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο γισζζνκάζεηαο. 

  

Μεηά από ηα παξαπάλσ: 



Εξσηάηαη ε Κα Υπνπξγόο: 

 

1. Πξνηίζεζηε λα εηζάγεηε άκεζα ζρεηηθή ηξνπνινγία ζην πξνο ςήθηζε 

Ννκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο ή λα εθδώζεηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή 

Απόθαζε, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα καζεηέο-

καζήηξηεο, θνηηεηέο-θνηηήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνύο ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο, 

ζε ζρέζε κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε Γεξκαληθή θαη Γαιιηθή γιώζζα 

ζηε κέζε εθπαίδεπζε; 

2. Σθνπεύεηε λα πξνρσξήζεηε ζε πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ 

εηδηθόηεηαο ΠΕ 34, κέζσ ΑΣΕΠ, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο, 

Πεηξακαηηθά Σρνιεία θιπ., αλαινγηθά κε ηε δήηεζε θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ;  

 

 

Η εξσηώζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 




