
αξ. Δ.Σ.: 036/22-7-2015, ζει.1/5 

 

Ο επηθεθαιήο ηεο πνιηηηθήο νκάδαο «πκκαρία Φηιειεπζέξσλ θαη Δεκνθξαηηθώλ γηα 

ηελ Επξώπε» επηηέζεθε ζηνλ πξσζππνπξγό θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 8εο-7-2015 γηα ηελ απξνζπκία ηεο Ειιεληθήο Ιπβέξλεζεο 

λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο. Ωο απόδεημε γηα ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, ν θ. Φεξρφθζηαη 

πξνέβαιε …ηελ επηινγή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δηεπζπληώλ Εθπαίδεπζεο (!), πνπ όινη πιελ ελόο 

είλαη (θαηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ) ζηειέρε ηνπ ΤΡΘΖΑ. 

Ιαη’ αξρήλ είλαη αμηνζαύκαζηε ε πιεξνθόξεζε ησλ επξσπαίσλ εγεηώλ γηα ηα 

δξώκελα ηεο Ειιεληθήο Δηνίθεζεο. Εάλ ήηαλ θαη αληηθεηκεληθή, ζα είραλ παξαηεξήζεη όηη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ήηαλ θαζφια ζχλλνκε. Λπνξεί ε θπβέξλεζε λα κελ επηρείξεζε ηελ 

«ππέξβαζε», αιιά ηνπιάρηζηνλ δελ παξαλόκεζε. ην θάησ-θάησ, ε επηινγή αθνξνύζε ζε 

κόιηο 13 ζηειέρε, ηα νπνία νθείινπλ λα πξνσζνύλ ηελ Ιπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηελ 

Εθπαίδεπζε θαη εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ δελ είλαη απαξάδεθην λα ραίξνπλ ηεο ηδηαίηεξεο 

εκπηζηνζύλεο ηεο εθάζηνηε Ιπβέξλεζεο. Σν ηη ζπκβαίλεη όκσο πην θάησ από ηελ επηθάλεηα, 

απηό πνπ δηαπνηίδεη φιε ηε δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη θάηη πνπ δελ είδε ν θ. 

Φεξρφθζηαη θαη αξλείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ε Κπβέξλεζε. 

ηε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη εγθαηαζηαζεί απφ δεθαεηίεο ε «Φενπδαιηθή» 

αληίιεςε, ε νπνία ηελ δηαθαηέρεη από ηελ θνξπθή κέρξη ηε βάζε, από ηα αλώηαηα ζηειέρε 

κέρξη ηνπο ηειεπηαίνπο «ππνηειείο». Ελδεηθηηθή είλαη ε από 30-6-2015 «εγθύθιηνο» ηεο ΔΔΕ 

Υαιθηδηθήο κε ζέκα «Απνραηξεηηζηήξηα επηζηνιή». 

Η εγθύθιηνο ζηέθεηαη από ην Εζλφζεκν θαη ην ινγφηππν ηεο Ειιεληθήο 

Δεκνθξαηίαο, Τπνπξγείν Παηδείαο …θιπ. Αθνινπζνύλ ην ινγόηππν θαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηεο εθδψζαο Τπεξεζίαο. ην ηέινο ηεο εγθπθιίνπ ηίζεηαη ε επίζεκε ζηξφγγπιε 

ζθξαγίδα ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ έλδεημε «Ειιεληθή Δεκνθξαηία, …θιπ». Αθνινπζεί 

επξύηαηνο πίλαθαο ππεξεζηαθώλ απνδεθηώλ. Αλάκεζα ζην «Εζλόζεκν» θαη ζηε «ζηξόγγπιε 

ζθξαγίδα» ηεο Τπεξεζίαο, έλαο Δηεπζπληήο Δ.Ε. πνπ απνρσξεί από ηελ ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί 

ην …θελό δηάζηεκα γηα λα δεκνζηνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ 

ζηελ εθπαίδεπζε, λα ζηείιεη ραηξεηίζκαηα θαη επρέο ζε θίινπο θαη γλσζηνύο… 
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Αθόκε θαη έηζη, δελ επξόθεηην λα «μεθσλίζνπκε» ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή (ηελ 

νπνία δελ απνηόικεζαλ νύηε Τπνπξγνί θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο) εάλ δελ ήηαλ πξνθιεηηθή 

θαη ε ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. 

Κίγν πξηλ ηε δύζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαξηέξαο θαη ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο κε ην Δεκόζην, ν Δηεπζπληήο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο 

επηιέγεη ηελ πξόθιεζε κε ηελ επζεία θαη απξνθάιππηε παξέκβαζε, εθ ηεο ζέζεσο ηνπ, ζηα 

ζπλδηθαιηζηηθά δξώκελα. 

 

Ο πάιαη πνηέ ζπλδηθαιηζηήο πξψηεο γξακκήο, πξσηνθιαζάην ζηέιερνο ησλ 

Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. – Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. θαηά ην παξειζόλ, ελόςεη ηεο αλαξξίρεζεο ηνπ ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε, εγθαηέιεηςε ηελ ηνπηθή ΕΛΣΕΕ καδί κε όια ηα επεξεαδόκελα κέιε, πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεξίμεη θνκκαηηθή παξάηαμε ηεο ηνπηθήο ΕΛΜΕ ζηελ νπνία θαη εληάρζεθε. ηε 

ζπλέρεηα απηναλαδείρζεθε ζε απελή δηψθηε ησλ Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. – Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη ησλ 

εθπξνζώπσλ ηνπο, πξσηαγσληζηώληαο ζηνλ αγώλα γηα ηε θίκσζε θαη ηε δηάιπζή ηνπο. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα καο ππνρξέσζε αξθεηέο θνξέο λα αζρνιεζνύκε κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Λε ιύπε 

ην θάλνπκε θαη ηώξα, γηα ηειεπηαία θνξά ειπίδνπκε. 

Από ηνλ «απνινγηζκό» ηνπ ηέσο Δηεπζπληνύ απνπζηάδνπλ επηδεηθηηθά: 

α) Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ …Σέρλε θαη ζηελ θαιιηηερληθή Παηδεία κε ηελ 

απαγφξεπζε ησλ επηζθέςεσλ καζεηώλ ζηελ έθζεζε ηεο ζεηξάο 347 ραξαθηηθώλ ηνπ 

Πάκπιν Πηθάζν ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ, ηελ νπνία εμέδσζε ηνλ Λάξηην ηνπ 

2008 σο Δηεπζπληήο Δ.Ε. Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ην πξόζρεκα όηη ήηαλ …«άζεκλα». Ο 

ηόηε βνπιεπηήο θαη λπλ Αλ. Τπνπξγόο Παηδείαο θ. Σάζνο Ινπξάθεο ππέβαιε ζρεηηθή εξώηεζε 

(βι http://news.in.gr/culture/article/?aid=880297). 

β) Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ …Δηαθάλεηα από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Κ.Τ..Δ.Ε., ηελ νπνία θαηείρε από ην 2013 κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 

όπσο ε Απόθαζε γηα ηελ αλαγθαζηηθή κεηάηαμε 4.000 πεξίπνπ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπ/ζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα, ζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Μ. 4172/2013, 

επεηδή «πιεόλαδαλ», ρσξίο λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέρξη θαη ζήκεξα ζε νξγαληθέο ζέζεηο. 

γ) Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ …Δηθαηνζχλε από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Κ.Τ..Δ.Ε. κε ηελ απόιπζε ην Δεθέκβξην ηνπ 2013 ηεο εθπαηδεπηηθνύ πνπ ζπλέιαβε ηνλ πηό 

ηέσο Πξσζππνπξγνύ λα αληηγξάθεη ζηηο εμεηάζεηο: 

(βι. http://www.oiele.gr/sites/default/files/37345_20_12_2013_dt_mpoyloyta.doc θαη 

http://www.oiele.gr/i-oiele-elave-epiteloys-ta-katharogrammena-praktika-tis-skandalodoys-

apofasis-toy-kysde-gia-tin). 

δ) Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ …ρξεζηή Δηνίθεζε από ηε ζέζε ηνπ Δ.Δ.Ε. 

Υαιθηδηθήο πνπ καο ππνρξέσζαλ ζε δηαξθείο αλαθνξέο θαη θαηαγγειίεο. Ελδεηθηηθά βι. 

http://www.oltee.gr/?p=3315, http://www.oltee.gr/?p=3295 κε θνξπθαίν παξάδεηγκα ην 

πξόζθαην «bulling» θαηά εθπαηδεπηηθνύ βι. http://www.oltee.gr/?p=4070, 

http://www.oltee.gr/?p=4063 θαη http://www.oltee.gr/?p=4109. 

http://news.in.gr/culture/article/?aid=880297
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http://www.oiele.gr/i-oiele-elave-epiteloys-ta-katharogrammena-praktika-tis-skandalodoys-apofasis-toy-kysde-gia-tin
http://www.oiele.gr/i-oiele-elave-epiteloys-ta-katharogrammena-praktika-tis-skandalodoys-apofasis-toy-kysde-gia-tin
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ε) Σε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ …πγηή πλδηθαιηζκφ όηαλ από ηελ επί δεθαεηία (1990-

2000) ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ Δ.. ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. (ηεο νπνίαο ππήξμε θαη Πξόεδξνο) ειάκβαλε 

κέρξη θαη …νιηθή απαιιαγή από ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, αιιά όηαλ αλέιαβε 

Δηεπζπληήο Δ.Ε. Υαιθηδηθήο ζηέξεζε ηηο λόκηκεο ζπλδηθαιηζηηθέο δηεπθνιύλζεηο ζην Γ.Γ. ηεο 

Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. εμαλαγθάδνληάο καο ζε πξνζθπγή ζηε Δηθαηνζύλε. 

 

Από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ σο Δηεπζπληήο Δ.Ε. Υαιθηδηθήο, επέδεημε αλεμήγεην 

κέλνο θαη επηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο θαη ηα κέιε ησλ Δ.. θαη ηα πξνεδξεία ηεο 

Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο καο, κε ζεηξά έθλνκσλ ελεξγεηώλ: 

1) ην επηέκβξην ηνπ 2011 θάιεζε γηα εμέηαζε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γελ. Γξακκαηέα 

ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο, ζηα πιαίζηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε αλαθεξόκελα ζε 

έγγξαθν ηεο Έλσζεο, 

2) ην επηέκβξην ηνπ 2011 «κεζνιάβεζε» απαληώληαο ζε εξώηεκα ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο πξνο ηνπο Δηεπζπληέο ησλ ΕΠΑ.Κ. θαη ΕΠΑ.. Μ. Λνπδαληώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παύζεη ε παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. 

Υαιθηδηθήο ζε γεηηλίαζε κε ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ησλ ζρνιείσλ, 

3) ηνλ Απξίιην – Λάην ηνπ 2012 αδηαθόξεζε θαη δελ επηιήθζεθε ππεξεζηαθά γηα 

θαηαγγειιόκελα ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο θαη ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. γηα αλεπίηξεπηε θαη απαξάδεθηε 

ππεξεζηαθά ζπκπεξηθνξά ησλ Δ/λησλ ΕΠΑ.Κ., ΕΠΑ.. θαη .Ε.Ι. Μ. Λνπδαληώλ, 

4) ην 2012 ζηέξεζε ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη δελ ρνξήγεζε ηηο λόκηκα 

πξνβιεπόκελεο δηεπθνιύλζεηο ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο, γηα ην νπνίν 

εθδόζεθαλ ζρεηηθέο θαηαγγειίεο από ηελ Έλσζε θαη ηελ Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. θαη εληέιεη επηιήθζεθαλ 

ηα πνηληθά δηθαζηήξηα, 

5) παξόηη ρνξήγεζε ηηο λόκηκεο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. θαηά ηνλ πξώην ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ (ζρνι. έηνο 2012-2013) θαηά ηνλ δεύηεξν 

(ζρνι. έηνο 2013-2014) αξλήζεθε ηε ρνξήγεζή ηνπο, γεγνλόο πνπ θαηήγγεηιε ε Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. θαη 

ηειηθώο πξνζέθπγε ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν, 

6) ην Λάξηην 2015 ε Δ.Δ.Ε. Υαιθηδηθήο απάληεζε δηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηύπνπ ζηελ 

θαηαγγειία ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. γηα ην bulling θαηά εθπαηδεπηηθνύ (βι. 

http://xenesglosses.eu/2015/03/bullying-15/) ζην νπνίν αλαθέξεηαη ζε …«απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα ςεπδνινγίαο ζε βάξνο δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ - εθπαηδεπηηθώλ», ζεκεηώλεη όηη 

…«Οη βαξύγδνππνη ηίηινη, ηα έληνλα γξάκκαηα, νη ραξαθηεξηζκνί πνπ αξκόδνπλ ζε ιατθηζηέο 

θαη εξγαηνπαηέξεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ακαπξώλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν θαη 

ηνπο πξαγκαηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο», «δηαπηζηώλεη» …«αλνκνιόγεηα θίλεηξα όζσλ 

εθκεηαιιεύνληαη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ηεξή αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ», θαη θαηαιήγεη 

όηη …«Η Δηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην θύξνο ηεο δηνίθεζεο θαη λα θαηαδείμεη 

δεκόζηα ηελ αιήζεηα, όπσο δεκόζηα ήηαλ ε θαηαγγειία, ζα θηλεζεί κε θάζε έλλνκν κέζν 

ελαληίνλ όζσλ ςεπδνινγνύλ ζε βάξνο ηεο», 

http://xenesglosses.eu/2015/03/bullying-15/
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7) πξόζθαηεο πξσηνβνπιίεο θαη πξνθιεηηθά απαξάδεθηεο ελέξγεηεο ηνπ Δηεπζπληή 

Δ.Ε. Υαιθηδηθήο, πνπ ζίγνπλ βάλαπζα ην ζεζκό, ην ξόιν θαη ηε ζέζε ηνπ Δηεπζπληή 

Δηεύζπλζεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζπληζηνύλ επζεία εκπινθή, αλάκεημε θαη 

παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία, ζηε δξάζε θαη ζηε δηνίθεζε ηνπηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο Έλσζεο (ηεο 

Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο) θαη είλαη πξνδήισο παξάλνκεο, κε ελδερόκελεο πξνεθηάζεηο πνηληθώλ 

επζπλώλ: 

– Λε έγγξαθό ηνπ πξνο ην Δήκν Μέαο Πξνπνληίδαο, ππέβαιιε αίηεκα γηα ρνξήγεζε 

αληηγξάθνπ από έγγξαθν ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο πξνο ην Δήκν (ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκό εθπξνζώπνπ ηεο ζηε Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο), «πιεξνθνξώληαο» ην 

Δήκν όηη ε Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. έρεη δήζελ …«απηνθαηαξγεζεί» από ην 2012 θαη 

– Λε έγγξαθό ηνπ πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη ην Δ.. ηεο Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο, δεηάεη λα 

ηνπ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο: «1. Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε Δ ηεο ΕΚΣΕΕ Υαιθηδηθήο; 2. Εάλ ε ΕΚΣΕΕ Υαιθηδηθήο ιεηηνπξγεί 

λόκηκα ζηελ παξνύζα θάζε, θαη εάλ όρη, από πόηε έπαςε λα ιεηηνπξγεί; 3. Πνύ 

θπιάζζεηαη ην αξρείν ησλ πξαθηηθώλ, ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζθξαγίδσλ ηεο ΕΚΣΕΕ 

Υαιθηδηθήο ζήκεξα;». Γηα λα αηηηνινγήζεη ην ακηγώο… «Τπεξεζηαθό ελδηαθέξνλ ηνπ» 

επηθαιείηαη θαηαγγειία πνπ δήζελ ππνβιήζεθε ζηελ ππεξεζία ηνπ, ηελ νπνία όκσο 

δελ γλσζηνπνηεί, ελώ είλαη θαη αλαξκόδηνο λα εμεηάζεη εάλ είρε ππνβιεζεί. 

 

Μεηά απφ φια απηά, ην …«ζφθ» ηνπ θ. Φεξρφθζηαη γηα ηνπο …13 

Πεξηθεξεηαθνύο Δ/ληέο Εθπαίδεπζεο δελ κνηάδεη πιένλ σο θαθόγνπζην αζηείν, αιιά σο 

μεδηάληξνπε ππνθξηζία !! 

Η Μεηαξξχζκηζε ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο πξνυπνζέηεη έλα ζπγθινληζηηθφ 

«πνιηηηζκηθφ ζφθ» ζε φιε ηε δνκή ηεο, πνπ αθνξά ζηελ θαηαθξήκληζε ηεο 

απζαηξεζίαο, ηεο δηαπινθήο, ηεο «θενπδαιηθήο» αληίιεςεο πεξί εμνπζίαο πνπ 

δηαθαηέρεη όζνπο αλέξρνληαη ζηελ ηεξαξρία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκφζηα ζέζε ηνπο 

θαηά ην δνθνχλ θαη σο …ηδηνθηεζία ηνπο. 

 

Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνθαλνύο, δελ ππήξρε ιόγνο λα ππνγξαθεί 3ν Λλεκόλην !! Η 

Οκνζπνλδία καο θαηήγγεηιε θάζε απζαηξεζία θαη παξαλνκία ηεο Δηνίθεζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ, 

 

Κ Α Σ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Ι    Δ Η Μ Ο  Ι Α 

ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, ελέξγεηεο θαη ηελ ελ γέλεη απαμησηηθή θαη πξνζβιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηέσο Δηεπζπληή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο πξνο ηελ 

Ε.Κ.Σ.Ε.Ε. Υαιθηδηθήο θαη ηελ Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 

 

Αθόκε, ην Δ.. ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 

α π ν θ ά ζ η ζ ε     λ α     ε η ζ ε γ ε ζ ε ί 
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ζην επόκελν Σαθηηθό πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο – 16ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ησλ Ελώζεσλ – ηελ αλάθιεζε θαη αθχξσζε θάζε ηηκεηηθήο δηάθξηζεο πνπ 

απνλεκήζεθε ζην παξειζόλ ζηνλ ηέσο Δ/ληή Δ.Ε. Υαιθηδηθήο γηα ηηο κέρξη ηόηε ππεξεζίεο ηνπ 

πξνο ηελ Οκνζπνλδία. 

 

Επρόκαζηε νιόςπρα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λα είλαη γεξόο, λα ραξεί ηε ζύληαμή ηνπ θαη 

λα απνθηήζεη επίγλσζε όηη ηα ζέιγεηξα ηεο εμνπζίαο εμαθαλίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ παύζε 

άζθεζήο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

«Σα ζηεξλά ηηκνχλ ηα πξψηα» 

 

Απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 


