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 Κύριε Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ,  
 
       Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επανέρχεται στην υπόθεση άρνησης  του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Χαδούλη  να υπογράψει  την  απόφαση τοποθέτησης 
του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή  στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας, σύμφωνα με την από 22-
9-2008 πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας. Σας είχαμε ενημερώσει 
σχετικά για το θέμα αυτό, με έγγραφό μας από 5-3-2009,  αλλά  ακόμη και σήμερα ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας δεν έχει πράξει τα νόμιμα.  
      Καταγγέλλουμε τον κ. Χαδούλη   για τη συνεχιζόμενη παράνομη  άρνηση εκτέλεσης 
του καθήκοντός του, αν και έχουν περάσει περίπου 9 μήνες! Ο κ. Χαδούλης με την 
συμπεριφορά του αυτή όχι μόνο αναδεικνύεται σε εκφραστή μιας αυταρχικής και 
καταχρηστικώς λειτουργούσας δημόσιας διοίκησης, αλλά με πρόθεση παραβαίνει το 
υπαλληλικό του καθήκον και μεροληπτεί βλάπτοντας συγχρόνως τον κ. Σιώζο Παναγιώτη, 
που περιμένει, ματαίως, να ισχύσει το δίκαιο και να εφαρμοσθεί η νόμιμη δηλαδή  
απόφαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας. 
 
  Κύριε Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Σας  ζητάμε,  για μια ακόμη φορά, να  παρέμβετε, όπως έχετε καθήκον, ώστε άμεσα 
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας να υπογράψει την σχετική 
απόφαση τοποθέτησης του κ Σιώζου Παναγιώτη ως Διευθυντή στο 3ο Λύκειο 
Καρδίτσας και, ταυτόχρονα, να εξετάσετε τη περίπτωση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου 
εναντίον του για την επί μακρόν άρνηση εκτέλεσης  του υπαλληλικού του καθήκοντος.  
       Καταγγέλλουμε, επίσης, την πρωτοφανή, αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική, 
ενέργεια του Γαλάνη Βασιλείου, αιρετού εκπροσώπου στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, να 
προσφύγει στην  ποινική δικαιοσύνη κατά των μελών της  πλειοψηφίας (στη συγκεκριμένη 
υπόθεση) του ίδιου Συμβουλίου, επειδή αποφάσισαν σύμφωνα με το νόμο, τον οποίο δεν 
υπέταξαν στις δικές του προσωπικές επιθυμίες και επιδιώξεις. Σημειώνεται ότι και ο ίδιος 
διεκδικεί τη Διεύθυνση του ίδιου σχολείου. 
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        Κατά την άποψή μας, η  υποβολή μήνυσης εναντίον μελών  του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας,  
α) Σίσκου Αθανάσιου, τακτικού αιρετού εκπροσώπου, β) Παππά Σωκράτη, αναπληρωτή 
αιρετού μέλους και Προέδρου της ΕΛΜΕ Καρδίτσας και γ) Πράτζου Κωνσταντίνας,  
Προϊσταμένης Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   έχει προφανή στόχο να εκφοβίσει  
και να χειραγωγήσει τα μέλη του Συμβουλίου,  προκειμένου να μην αντιστέκονται στη 
βούληση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ακόμη και όταν αυτή προσκρούει στο νόμο και 
το δίκαιο! Και είναι «απίστευτο» το γεγονός, ότι ο εκφοβισμός αυτός επιχειρείται από 
συνάδελφο αιρετό, που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την αξιοκρατία, την αμεροληψία, τη   
νομιμότητα των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντα των συναδέλφων, όταν αυτά θίγονται από άδικες και παράνομες 
αποφάσεις της Διοίκησης.   
        Επειδή η τεκμηριωμένη, η αμερόληπτη και η σύμφωνη με νόμιμες διατάξεις έκφραση 
γνώμης σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο δεν διώκεται και δεν ποινικοποιείται, είμαστε βέβαιοι 
ότι η δικαιοσύνη  θα θέσει στο αρχείο τη συγκεκριμένη υπόθεση.    
        Παρ’ όλα αυτά, καλούμε τον συνάδελφο Γαλάνη Βασίλειο να αντιληφθεί έστω και 
τώρα το λάθος του και να αποσύρει τη μήνυσή του εναντίον των συναδέλφων του.   
        Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει, τέλος, την αλληλεγγύη του στους παραπάνω 
συναδέλφους μας και δηλώνει ότι θα τους παράσχει τη δέουσα στήριξη στην προσπάθειά 
τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, την αξιοπιστία των εκπαιδευτικών θεσμών και το 
κύρος της εκπαίδευσης ευρύτερα. 
 
 
 
 
 
 

 


