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ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΟΚΤΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΡΙΕΣ! 

 
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του «Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» στις  20-10-2009  επέβαλε και στις υπόλοιπες πέντε από τις οκτώ 
βαθμολογήτριες του μαθήματος των Αγγλικών στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του 2007 την ποινή 
στέρησης μισθού ενός μήνα με την προσχηματική κατηγορία της «ατελούς άσκησης 
καθηκόντων», ενώ ήδη είχε καταρρεύσει σε πειθαρχικό και ποινικό επίπεδο η κατηγορία της εκ 
προθέσεως  «νόθευσης δημοσίων εγγράφων κατά συρροή», στη γνωστή υπόθεση της παραποίησης της 
βαθμολογίας σε αναβαθμολογημένα γραπτά.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τιμωρήθηκαν και οι δύο βαθμολογήτριες που είχαν καταγγείλει την 
παραποίηση της βαθμολογίας στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, καθώς και στα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και της ΟΛΜΕ. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το γεγονός ότι:  
• Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ/νίκης στις 18/2/09 απάλλαξε ομόφωνα από κάθε 
κατηγορία και αθώωσε και τις οκτώ βαθμολογήτριες. 
• Κατά την ακροαματική διαδικασία ο τμηματάρχης του ΥΠΕΠΘ κ. Γαρίνης, υπεύθυνος 
εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα, κατέθεσε ότι η πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου δεν 
ενήργησε αυτοβούλως, αλλά κατόπιν «προφορικής εντολής» στελεχών του πρώην ΥΠΕΠΘ. 
• Προέκυψαν βαρύτατες ευθύνες για υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΠΘ, τα οποία, σύμφωνα με 
τη δικαστική  απόφαση, «καταστρατήγησαν τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν στην 
επιμελή και αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών και την προστασία του απορρήτου των προσωπικών 
δεδομένων των υποψηφίων». 
       Είναι φανερό ότι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο - όπως προηγουμένως και τα ΠΥΣΔΕ 
Θεσσαλονίκης - δεν έκρινε με γνώμονα την απόδοση δικαιοσύνης αλλά στο πλαίσιο των 
σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα να μείνουν και πάλι στο «απυρόβλητο» οι πολιτικά και ποινικά 
υπεύθυνοι για την υπονόμευση των εξετάσεων.  

Αναρωτιόμαστε: τι μήνυμα εκπέμπεται προς τους εργαζομένους στο Δημόσιο Τομέα, όταν 
τιμωρούνται ακόμη και αυτοί που με συναίσθηση ευθύνης καταγγέλλουν σκάνδαλα και παρανομίες 
του κρατικού μηχανισμού; Η κατ’ εξακολούθηση μετάθεση των αποδεδειγμένων ευθυνών της τέως 
ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ στις πλάτες των εκπαιδευτικών στέλνει αρνητικό μήνυμα στην ελληνική 
κοινωνία και συντηρεί μια κραυγαλέα αδικία.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταδικάζει την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
     Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των συναδελφισσών μας και να 
απαιτούμε την υπηρεσιακή και οικονομική τους αποκατάσταση. 
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