
 

Αρ. Πρωτ:   1601                               Αθήνα  3/12/2008 

     ΠΡΟΣ:    1)  Τον Υπουργό Παιδείας 
                                                                              κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη  
                                                                        2)  Τον Υφυπουργό Παιδείας 

                           κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
                           ΚΟΙΝ.:      Συλλόγους Εκ/κών Π.Ε. 
 
Θέµα :  Καταγγελία του Συλλόγου Εκ/κών Π.Ε. Ν. Κέρκυρας κατά του  
              περιφερειακού ∆/ντή Π.Ε. και ∆.Ε. Ιονίων Νήσων 
Σχετ. :  Αρ. πρωτ. 126/25-11-08 έγγραφο του Συλλόγου εκ/κών Π.Ε.  
              Κέρκυρας 
 

Κύριοι Υπουργοί, 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., επανειληµµένα έχει καταγγείλει τον Περιφερειακό ∆/ντή 

Π.Ε. & ∆.Ε. Ιονίων Νήσων για τη στάση και τη συµπεριφορά του απέναντι στους 

εκ/κούς της περιοχής. 

Ο Σύλλογος εκ/κών Π.Ε. Ν. Κέρκυρας µε το, από 25/11/08, έγγραφό του, τον 

καταγγέλλει για παράνοµες ενέργειες και συγκεκριµένα για την αποποµπή της 

προϊσταµένης του ΚΕ.∆.∆.Υ. (πρώην Κ∆ΑΥ) Κέρκυρας και το διορισµό στη θέση 

της άλλης αποσπασµένης εκπ/κού. 

Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ σας καλεί, κύριοι Υπουργοί, να παρέµβετε άµεσα και να 

αποκαταστήσετε τη νοµιµότητα στο νησί. Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε 

συνυπεύθυνοι για το κλίµα αναστάτωσης που θα επικρατήσει στα σχολεία της 

περιοχής, αφού, ο διορισµένος µε κοµµατικά κριτήρια, Περ. ∆/ντής εκφράζει, 

τελικά την πολιτική βούληση της κυβέρνησης. 

 

 

 

 

 



 
 
Θέµα: «Αποποµπή της Προϊσταµένης και παράνοµη τοποθέτηση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταµένης του Κ.Ε.∆.∆.Υ  Κέρκυρας, από τον Περιφερειακό 
∆/ντή Ιονίων Νήσων». 

Το ∆.Σ του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε Κέρκυρας, αφού εξέτασε µε τη σοβαρότητα που 
απαιτείται όλες τις παραµέτρους της αποποµπής της Προϊσταµένης του Κ.Ε.∆.∆.Υ (πρώην 
Κ.∆.Α.Υ) Κέρκυρας και το διορισµό άλλης αποσπασµένης στην υπηρεσία εκπαιδευτικού 
αποφάσισε και ανακοινώνει τα εξής: 

Ο Π.∆.Ε κ. Χρήστος Άνθης µε αλλεπάλληλες µεθοδεύσεις και παράνοµες ενέργειες, που 
συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά παραπτώµατα κατάφερε να διορίσει ως αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη στο Κ.Ε.∆.∆.Υ Κέρκυρας εκπαιδευτικό - στέλεχος της ∆.Α.Κ.Ε που δεν πληροί στο 
ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής σε µια τέτοια διαδικασία. 

Ο Π.∆.Ε κ. Χρήστος Άνθης καταρρακώνοντας κάθε έννοια δικαίου, αλλά και την 
προσωπική και υπηρεσιακή αξιοπρέπεια συναδέλφων µας, κινούµενος από εµπάθεια και 
σκοπιµότητα και πέρα από κάθε υπηρεσιακή αρµοδιότητα απέπεµψε από τη θέση της 
Προϊσταµένης της υπηρεσίας την κ. Κοντζιάλη, που είχε οριστεί µε εισήγηση του αρµόδιου 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, προχωρώντας σε πρωτοφανείς 
ενέργειες κατάχρησης της υπηρεσιακής εξουσίας του. 

Και σα να µην έφτανε το σκάνδαλο αυτό, που δεν ταιριάζει µε τις πρωθυπουργικές 
παραινέσεις για «σεµνά και ταπεινά», προχώρησε σε παράνοµη τοποθέτηση αποσπασµένης στην 
υπηρεσία εκπαιδευτικού, αγνοώντας προκλητικά την αίτηση και το ενδιαφέρον άλλης υποψήφιας, 
που είχε τα τυπικά προσόντα και έπρεπε να τοποθετηθεί, αφού έχει οργανική θέση στο Κ.Ε.∆.∆.Υ, 
όπως προβλέπει ο νόµος. 

Ο Π.∆.Ε αντί να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα µετά την αποκάλυψη του σκανδάλου µε 
περισσό θράσος και µε την έπαρση και την αλαζονεία που προσδιορίζει και συνταιριάζει στην 
υπηρεσιακή συµπεριφορά του και την κοµµατική του ιδιότητα ακολουθεί µια πρακτική επίθεσης 
στο συνδικαλιστικό κίνηµα, µε συµβουλές και νουθεσίες. Η απόλυτη κατάπτωση και καταρράκωση 
ενός θεσµού, που η εκπαιδευτική κοινότητα επένδυσε πολλά για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. 

Έχουµε κουραστεί να καταγγέλλουµε τον τραγέλαφο που ζούµε 4 χρόνια τώρα µε τον 
Π.∆.Ε Ιονίων Νήσων χωρίς κανείς προϊστάµενός του να ενδιαφερθεί. Η ανοχή µας όµως 
εξαντλήθηκε. 
Καλούµε: 

1. Τον Υπουργό Παιδείας να παρέµβει άµεσα, να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και τη 
νοµιµότητα και να ελέγξει τις ενέργειες του κ. Άνθη. 

2. Τη συναδέλφισσα που τοποθετήθηκε παράνοµα να υποβάλλει άµεσα την παραίτησή της. 

3. Τους Βουλευτές της Κέρκυρας να τοποθετηθούν στο σοβαρό αυτό θέµα, που έχει σαφώς 
πολιτικά χαρακτηριστικά διώξεων εργαζοµένων και ευνοϊκών ενεργειών δικών µας παιδιών. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

                               Βελισσαρίου 7, Κέρκυρα    Τ.Κ.: 49 100     Τηλ. & FAX: 26610 30834 
                                                        e-mail: sepekerkyra@yahoo.gr 

Πληρ: Λ. Τασούλας  6945852304                                                                           
.           Ν. Ράµµος 6948583773  

           Κέρκυρα 25-11-2008 
   Αρ. Πρωτ.: 126  

 
                           Προς:    1. Υπουργό Παιδείας 
                                          2. Βουλευτές Ν. Κέρκυρας 
                                          3. ∆.Ο.Ε. 
                                          4. Μέλη Συλλόγου 
                            Κοιν.:    ΜΜΕ Κέρκυρας   



4. Τη ∆.Ο.Ε να καταγγείλει τις µεθοδεύσεις και να παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νοµική 
κάλυψη στις συναδέλφους µας. 

5. Το τοπικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα να τοποθετηθεί στη διοικητική αυθαιρεσία, σε µια 
ένδειξη αλληλεγγύης των εργαζοµένων. 

6. Όλους τους εργαζόµενους και την τοπική κοινωνία να αποδοκιµάσουν τέτοιες 
συµπεριφορές που εκθέτουν θεσµούς και υπηρετούν πρακτικές που παραπέµπουν σε άλλες 
εποχές. 

Είναι κρίµα που σε µια περίοδο που οι εργαζόµενοι δέχονται µια σκληρή επίθεση στα 
δικαιώµατα και τις κατακτήσεις τους, σε µια εποχή που το δηµόσιο σχολείο βιώνει τις πολιτικές της 
υποχρηµατοδότησης, της υποβάθµισης και της απαξίωσης εργαζόµενοι και Συνδικαλιστικό Κίνηµα 
ασχολούµαστε µε τέτοιες συµπεριφορές και υπηρεσιακές πρακτικές. 

 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος 

Για το 
∆.Σ. 

 

 
 

Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
 
            Λάµπρος Τασούλας 

  
 
 

  Νικόλαος Ράµµος 


