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Προς:  - Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καθ. κ. Α. Λοβέρδο 
- Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Δερμετζόπουλο 
- Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας κ. Α. Κυριαζή 

   Κοιν.:  - Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. καθ. κ. Θ. Φπρτσάκη 
    - Αναπληρωτή Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. καθ. κ. Κ. Μπουραζέλη 
    - Προέδρους Ξενόγλωσσων Τμημάτων Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ. 
    - Συλλόγους Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
    - Ο.Λ.Μ.Ε. 
    - Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 
    - PALSO 
 
Θέμα: Μη πρόσκληση του Τμήματός μας σε σύσκεψη με θέμα τον καθορισμό κριτηρίων για την 
χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι χθες, 2/10/2014, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σύσκεψη με 
θέμα τον καθορισμό κριτηρίων για την χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στην 
οποία δεν προσκληθήκαμε. 
 
Οι θέσεις των Ξενόγλωσσων Τμημάτων, τόσο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών όσο και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι, εδώ και δεκαετίες, γνωστές 
και έχουν κατατεθεί πολλάκις εγγράφως σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας και στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις του Υπουργείου.     
 
Σας επισυνάπτουμε την πλέον πρόσφατη έκκλησή μας, ώστε κατά την θεσμοθέτηση κριτηρίων για τον 
θεσμό της επάρκειας να ληφθούν υπόψη επιστημονικά,  παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως 
και κοινωνικοί και οικονομικοί παράμετροι, στοιχεία τα οποία έχουν επεξεργαστεί τα Ξενόγλωσσα 
Τμήματα και τα οποία θεωρούμε ότι ως δημόσιοι λειτουργοί οφείλουμε να τα θέσουμε υπόψη Σας. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
ευελπιστώντας ότι η μη πρόσκλησή μας στην σχετική σύσκεψη οφείλεται σε αβλεψία, αναμένουμε να 
έχουμε μια συνάντηση μαζί Σας, καθώς έχουμε έμπρακτα αποδείξει ότι υπηρετούμε ευσυνείδητα τη 
Δημόσια Παιδεία και θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αναβάθμισή της. 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος. 
 
Φρειδερίκη Μπατσαλιά 
Καθηγήτρια 
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