
16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ       Αθήνα, 4/7/2013 

 

Ψήφισμα  

 

 Το 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την 

αντιδημοκρατική και αυταρχική συμπεριφορά του διευθυντή ΔΔΕ Ευρυτανίας Ανδρέα 

Κασκαμπά.  

Ο εν λόγω διευθυντής από την ανάληψη των καθηκόντων του, μέχρι σήμερα, έχει επιδοθεί σε 

έναν απίστευτο αντιδημοκρατικό κατήφορο καταπατώντας κάθε έννοια δημοκρατικής και 

συνδικαλιστικής ελευθερίας. Η χρήση πειθαρχικού ελέγχου και πειθαρχικών διώξεων προς το 

Δ.Σ. της ΕΛΜΕ αλλά και προς κάθε συνάδελφο που αντιστέκεται στην αυθαιρεσία του είναι το 

καθημερινό φαινόμενο στην Ευρυτανία.  

 Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Μάιος 2011 – Κλήση σε έγγραφη απολογία του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας 

γιατί κατήγγειλε την ανάθεση της μισθοδοσίας σε ιδιώτη. 

2. Μάιος 2012 – Κλήση του αιρετού του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας Γκανή Σεραφείμ σε 

απολογία για ασήμαντη αφορμή. 

3. Οκτώβριος 2012 – Κλήση σε απολογία του Προέδρου και της Γενικής 

Γραμματέα της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας γιατί με ανακοίνωση κατήγγειλαν την επιλεκτική 

αποδέσμευση των αποσπασμένων συναδέλφων. 

4. 2
η
 κλήση του Προέδρου τον Νοέμβριο 2012 για το ίδιο θέμα. 

5. Δεκέμβριος 2012 – Ανάθεση και διεξαγωγή ΕΔΕ εναντίον του Προέδρου γιατί 

εξέφρασε δημόσια τις θέσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΜΕ. 

6. Απρίλιος 2013 – Προανακριτική διαδικασία εναντίον διευθυντή σχολικής 

μονάδας και αποσπασμένων υπαλλήλων στη ΔΔΕ Ευρυτανίας με ανυπόστατες 

κατηγορίες. 

7. Ιούνιος 2013 – Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας του 

αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Γκανή Σεραφείμ την τελευταία μέρα του διδακτικού έτους, με 

στόχο να τεθεί σε αργία και με πρόφαση την κλήση σε απολογία που του είχε γίνει ένα 

χρόνο πριν. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω ενέργεια είναι εκδικητική πράξη και 

αντιπερισπασμός του διευθυντή για να αποκρούσει το δυσμενές εναντίον του κλίμα. 

Παρά τις συνεχείς ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας, παρά την ομόφωνη 

απόφαση της Γ.Σ. της ΕΛΜΕ, παρά την κοινή ανακοίνωση των ΕΛΜΕ της Στερεάς Ελλάδας, 

παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για το θέμα, παρά την ομόφωνη 

απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ και παρά τις συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για το 

θέμα, ο εν λόγω διευθυντής όχι μόνο συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του αλλά συνεχίζει να 

τρομοκρατεί και να επιδιώκει να καθυποτάξει και να φιμώσει κάθε φωνή συλλογική ή ατομική 

που αντιστέκεται. 



Η παραμονή του διευθυντή στην ΔΔΕ Ευρυτανίας προκαλεί οργή και αγανάκτηση για τη 

στάση του Υπουργείου που κρατά στη θέση του ένα στέλεχος επικίνδυνο για τη συνοχή της 

εκπαιδευτικής κοινότητας παρά τις εκτεταμένες και δίκαιες αντιδράσεις.  

Ζητάμε την άμεση απαλλαγή του διευθυντή Ανδρέα Κασκαμπά από τα καθήκοντά του 

και την άμεση απομάκρυνσή του από την ΔΔΕ Ευρυτανίας αφού η στάση του έχει 

δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία 

της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ευρυτανία. 

 

 

 

Το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 

 

 


