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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Καταγγέλλoυµε την παράνοµη, αυταρχική και άδικη διαδικασία, που 
παρά τις προειδοποιήσεις µας, ακολουθήθηκε από την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΠΘ και τη ∆ιοίκηση στο θέµα των αποσπάσεων στη Γερµανία, και ειδικά στις 
ειδικότητες  ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ7.  

Πράγµατι, οι παρατάσεις αποσπάσεων πέραν της 5ετίας και η «ενιαία 
αντιµετώπιση» από το ΕΠΥΣ∆Ε Γερµανίας των καθηγητών που η απόσπασή τους 
παρατείνεται για  6ο, 7ο ,8ο ,9ο και 10ο έτος µε τους καθηγητές που αποσπώνται φέτος 
για πρώτη φορά, για µια 5ετία, είχε ως αποτέλεσµα την κατάφωρη παραβίαση των 
δικαιωµάτων των δεύτερων και την αποστέρηση θέσεων σε σχολεία και περιοχές της 
προτίµησής τους. 

Συγκεκριµένα: 
1. Μεθοδευµένα, αυθαίρετα και παράνοµα εξετάστηκαν «ενιαία» οι αιτήσεις 

τοποθέτησης των νεοαποσπασµένων καθηγητών µαζί µε τις αιτήσεις  
τοποθέτησης όσων παρατάθηκε µετά τη λήξη της 5ετίας η απόσπαση  για 6ο, 
7ο, 8ο, 9ο και 10ο  έτος, µε στόχο να ευνοηθούν συγκεκριµένοι «ηµέτεροι», 
όπως λ.χ. ο κ. Γάκης Κων/νος (9ος χρόνος απόσπασης) και η σύζυγός του σε 
βάρος των νεοαποσπασµένων καθηγητών της ίδιας ειδικότητας. Οι 
νεοαποσπασµένοι αδικούνται και θίγονται ιδιαίτερα και, ορισµένοι 
τουλάχιστον από αυτούς, αναγκάζονται να ζητήσουν ανάκληση της 
απόσπασής τους µε σοβαρές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές 
τους. 

2. Κατά τρόπο πρωτοφανή και ανήκουστο η ∆ιεύθυνση ΠΟ∆Ε, αγνοώντας 
και παραµερίζοντας την αρµόδια επιτροπή, προχώρησε παράνοµα στην 
προσθήκη συµπληρωµατικών ονοµάτων, από τις αιτήσεις παράτασης 
απόσπασης για 9ο και 10ο χρόνο, όπως λ.χ. στους µαθηµατικούς (ΠΕ3), όπου 
η επιτροπή εισηγήθηκε την «απόσπαση» 13 µόνο καθηγητών, και στη 
συνέχεια  η ∆/νση ΠΟ∆Ε  συµπεριέλαβε 5 επιπλέον ονόµατα  σε σχετική 
Υπουργική Απόφαση, για παράταση απόσπασης.  



 
Ο κατάλογος αυτών που προστέθηκαν αυθαίρετα, χωρίς προηγούµενη 

απόφαση της επιτροπής, είναι ο εξής: 
14ος : Χριστόπουλος Σεραφείµ 
15ος : Ντζούρας  Νικόλαος 
16ος : Γάκης  Κων/νος 
17ος : ∆ηµολαΐδου  Ευτέρπη 
18ος : Γιαννακούρας  Κων/νος 

 
Από αυτούς ο Γάκης Κων/νος και η σύζυγός του (µαθηµατικοί), 

«παρατείνονται» για 9ο χρόνο. 
 Η σκανδαλώδης και παράνοµη προώθηση των «ηµετέρων» προκύπτει 

αβίαστα και από τον κατάλογο των ειδικοτήτων που περιλαµβάνει τις παρατάσεις 
αποσπάσεων. 

• Φιλόλογοι (ΠΕ2): Μόνο από επιτροπή ΠΟ∆Ε δώδεκα (12), όλοι για 6ο χρόνο 
παράτασης απόσπασης 

• Φυσικοί (ΠΕ4): Ένας (1) από επιτροπή ΠΟ∆Ε και τρεις (3) αυθαίρετα, χωρίς 
εισήγηση επιτροπής ΠΟ∆Ε, όλοι για 6ο χρόνο παράτασης απόσπασης 

• Γερµανικής γλώσσας (ΠΕ7): Μόνο από επιτροπή ΠΟ∆Ε επτά (7), πέντε (5) 
για 6ο χρόνο και δύο (2) για 7ο χρόνο παράτασης απόσπασης 

• Μαθηµατικοί (ΠΕ3): α) δεκατρείς (13) από την επιτροπή, οι πέντε (5) για 6ο 
χρόνο παράτασης απόσπασης, οι τέσσερις (4) για 7ο χρόνο, οι τρεις (3) για 8ο 
χρόνο και ο τελευταίος (13ος ) για 9ο χρόνο παράτασης. Αλλοι πέντε (5) 
προστέθηκαν  αυθαίρετα εκ των υστέρων. 
 
Μάλιστα στην κατάσταση δίπλα στο όνοµα του 13ου υπήρχε η ένδειξη  

«αρνητική εισήγηση» που παρακάµφθηκε χωρίς να τεθεί υπόψη και να συζητηθεί 
από την επιτροπή , όπως συµβαίνει σε παρόµοιες περιπτώσεις.  

Προφανώς, υπήρξε ιδιαίτερη «επιµέλεια» από τον κ. Πριόνα, προϊστάµενο της 
∆/νσης ΠΟ∆Ε, να πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή ΠΟ∆Ε έστω και µια παράταση 
απόσπασης για 9ο χρόνο. 

β) Οι υπόλοιποι πέντε (5) Μαθηµατικοί περιλήφθηκαν αυθαίρετα από τη 
∆/νση ΠΟ∆Ε, χωρίς εισήγηση και πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, στην 
σχετική Υπουργική Απόφαση, µεταξύ των οποίων και το ζεύγος Γάκη Κων/νου. Είναι 
όλοι πέραν της 5ετίας, για 9ο χρόνο απόσπασης. 

 
3.Σηµειώνουµε την απαράδεκτη, πρωτοφανή και χωρίς προηγούµενο απόσπαση 

και τοποθέτηση από το ΕΠΥΣ∆Ε Γερµανίας των Φυσικών (ΠΕ4) και ορισµένων 
καθηγητών άλλων ειδικοτήτων σε µη υπαρκτά κενά, αφού ορισµένοι, τουλάχιστον, 
από αυτούς δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία και παρέµειναν στη διάθεση του 
ΕΠΥΣ∆Ε. 

Ζητάµε  µε την παρέµβασή σας να αρθούν όλες οι σοβαρές  και δυσµενείς 
για τους συναδέλφους  καταστάσεις και να αποκατασταθεί άµεσα η νοµιµότητα. 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  Ο Πρόεδρος  κ.α.α Ο Αντιπρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 
  Θωµάς Ακρίτας    Γρηγ. Καλοµοίρης 


