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ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

ΠΡΟΣ: Τον  Υφυπουργό Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού κ.  Θ. Παπαθεοδώρου 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 

Σε συνέχεια της χθεσινής μας σχετικής συζήτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) κατήγγειλε εφέτος την αορίστου χρόνου σύμβαση 

εκπαιδευτικού, του κλάδου Π.Ε. 04 (Φυσιογνώστρια), που υπηρετεί είκοσι ένα 

(21) χρόνια στο Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών. 

Η εκπαιδευτικός έχει επανειλημμένως αξιολογηθεί θετικά από τη Διεύθυνση 

του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών. Μάλιστα η τελευταία αξιολόγηση έχει 

γίνει το σχολικό έτος 2011-2012 (οι αξιολογήσεις βρίσκονται στη διάθεσή σας). 

Η συνάδελφος απολύεται εκδικητικά διότι εφέτος, κατά τη διάρκεια των 

απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών 

στο μάθημα της Χημείας και στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως επιτηρήτριας, 

αναγκάστηκε να ανακαλέσει πολλές φορές στην τάξη μαθητή, ο οποίος 

επιχειρούσε να αντιγράψει. Εν τέλει, αναγκάστηκε να μονογράψει την κόλλα 

του συγκεκριμένου μαθητή, αναγράφοντας σ’ αυτήν ότι ο μαθητής επιχειρούσε 

να συνομιλήσει με συμμαθητές του κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξέτασης. Το 

περιστατικό αυτό μου το ανέφερε η συνάδελφος την ίδια ημέρα φοβούμενη τις 

επιπτώσεις. Την προέτρεψα να μην προβεί στις περαιτέρω ενέργειες που 

προβλέπονται από το νόμο με αποτέλεσμα το μηδενισμό του γραπτού και τη 
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διαβεβαίωσα ότι θα αντιμετωπίσουμε από κοινού φαινόμενα αναξιοκρατίας 

που δε συνάδουν με την κοινωνική αποστολή του σχολείου. Με κατάπληξη, 

ωστόσο, πληροφορήθηκα ότι η Διοίκηση του Κολλεγίου προχώρησε σε 

εκδικητική καταγγελία σύμβασης της εκπαιδευτικού. 

Για το όλο θέμα ενημέρωσα τον Υπουργό Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλο σε κατ’ 

ιδίαν συζήτηση, ο οποίος με παρέπεμψε στον Υπουργό Επικρατείας κ. Δημ. 

Σταμάτη, τον οποίο και συνάντησα ζητώντας τη παρέμβασή του προς τον κ. 

Αλ. Σαμαρά, έτσι ώστε να ανακληθεί η παράνομη και καταχρηστική απόλυση. 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να προβείτε με διακριτικότητα στις απαραίτητες ενέργειες 

πριν επιληφθεί κατά νόμον το ΚΥΣΔΕ στο οποίο θα παραπεμφθεί σύντομα η 

καταγγελία σύμβασης της εκπαιδευτικού ώστε να μη διασυρθεί ένα 

δεκαπεντάχρονο παιδί από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και, παράλληλα, 

να περιφρουρηθεί η νομιμότητα. 

Ο συγκεκριμένος μαθητής είναι υιός του Πρωθυπουργού της χώρας μας κ. 

Αντ. Σαμαρά και ανιψιός του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. κ. Αλ. Σαμαρά.   

Κύριε Υφυπουργέ, ελπίζω ότι θα εκτιμήσετε τη σοβαρότητα της καταγγελίας 

μου και θα προβείτε, άμεσα, στις απαραίτητες ενέργειες.   

 

 

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ 

Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ 

 

Μιχάλης Κουρουτός 

  


