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 ΘΕΜΑ: ΕΔΕ σε βάρος του Δ/ντή του 5ου Γυμνασίου Λαμίας 
 

Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ, 

 
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πάγια υποστηρίζει και απαιτεί  οι επιλογές των στελεχών 

της εκπαίδευσης  να είναι αξιοκρατικές, να γίνονται  με αντικειμενικά  και μετρήσιμα 
κριτήρια και η  συνέντευξη να έχει μικρή συμβολή στη διαμόρφωση της συνολικής 
βαθμολογίας, για να περιορίζεται, κατά το δυνατόν, η αυθαίρετη και μη ελέγξιμη 
υποκειμενική κρίση.  Αν είχαν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση αυτές οι προτάσεις μας, θα 
είχαν αποφευχθεί οι κομματικές επιλογές,  οι πελατειακές σχέσεις, η αδιαφάνεια και οι 
διακρίσεις, που χαρακτηρίζουν, ιδιαίτερα, τις τελευταίες επιλογές των στελεχών. Τις 
σοβαρές συνέπειες της κακής αυτής πολιτικής τις πληρώνουν, βεβαίως, το σχολείο και οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. 

Έτσι, οι πολλές δεκάδες  προσφυγές υποψηφίων στελεχών στα Διοικητικά 
Δικαστήρια εναντίον των επιλογών αυτών ήταν αναπόφευκτες και η δικαίωσή τους, 
ασφαλώς, αναμενόμενη. 

Ένας από τους πολλούς που δικαιώθηκαν είναι ο συνάδελφος Ευάγγελος 
Σακελλάρης. Το Εφετείο Πειραιά ύστερα από τελεσίδικη απόφασή του υποχρέωσε το 
ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας να προχωρήσει  σε νέα κρίση και να τον βαθμολογήσει 
αντικειμενικά με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί  Διευθυντής στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας.  
 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, πληροφορήθηκε ότι μετά τη δικαίωση του συναδέλφου 
διενεργείται  σε βάρος του Ενορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες απορίες. 1,5 χρόνο μετά την 
πραγματοποίηση των «κρίσεων» των στελεχών της εκπαίδευσης και ένα χρόνο μετά   
την παραγγελία για άσκηση ΕΔΕ, το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί την ΕΔΕ σε 
βάρος  ενός συναδέλφου, ο οποίος διεκδίκησε το δίκιο του και γενικότερα το 
σεβασμό και την τήρηση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.  
 Οι αρμόδιοι πρέπει να απαντήσουν στα εύλογα ερωτηματικά : Γιατί 
κρατήθηκε για 1-1,5 χρόνο η ΕΔΕ στο συρτάρι; Γιατί «θυμήθηκαν» την ΕΔΕ μόλις 
δικαιώθηκε ο συνάδελφος; Υπάρχουν μηχανισμοί εκφοβισμού και επιβολής; Γιατί 
υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με την ΕΔΕ που διατάχθηκε για τις 
προβαθμολογημένες λίστες επιλογής διευθυντών; Αυτή η ΕΔΕ κατέληξε σε κάποιο 
πόρισμα;  



 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει απερίφραστα την άσκηση Ενορκης 
Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) κατά του συναδέλφου Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου 
Λαμίας, επειδή τη θεωρεί ακατανόητη  και αδικαιολόγητη. 
 

Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ, 

 
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί  να παρέμβετε για να αποκατασταθεί η εύρυθμη 

λειτουργία της διοίκησης  και οι εκπαιδευτικός θεσμοί  να αποκτήσουν κύρος και 
αξιοπιστία. 

      Σας υπενθυμίζουμε  ότι πάγια  θέση του κλάδου μας  παραμένει η 
διαμόρφωση ενός νέου, αντικειμενικού, διαφανούς, αδιάβλητου, δημοκρατικού και 
αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, που θα 
είναι αποδεκτό από τις εκπαιδευτικές  ομοσπονδίες. Προϋπόθεση αποτελεί η 
κατάργηση του ν.3467/06.  

Ως ΟΛΜΕ θα συνεχίσουμε, με συνέπεια και υπευθυνότητα, να απαιτούμε και 
να αγωνιζόμαστε ανυποχώρητα, μαζί με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, για 
να σταματήσουν οι κομματικές διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και για να 
λειτουργούν οι θεσμοί αποτελεσματικά και αξιόπιστα, με βάση τις δημοκρατικές 
αρχές της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της νομιμότητας των ενεργειών της 
διοίκησης.     

 
 
 

 


