
 

     

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Καταγγελία για το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας σχετικά με τροποποίηση απόφασης μετά 

τη δημοσίευσή της» 

 

Σε μια σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 

Χαλκίδας αναφέροντας πως το ΠΥΣΠΕ Ευβοίας τροποποίησε απόφαση 20 ημέρες μετά 

την έκδοσή της.  

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία:  

«Καταγγέλλουμε το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για την απροκάλυπτη και παράνομη ενέργειά του, να 

τροποποιήσει, 20 μέρες μετά τη δημοσίευση της, την απόφασή του για την τοποθέτηση 

αποσπασμένης συναδέλφου Γερμανικών. Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας της, η 

συνάδελφος διαπίστωσε ότι το 1 από τα 5 σχολεία της αρχικής ομάδας δήλωσης και 

τοποθέτησής της με δημοσιευμένη απόφαση του ΠΥΣΠΕ (14/8/2020) είχε δοθεί με άλλη 

πράξη από το ΠΥΣΠΕ σε άλλη αναπληρώτρια συνάδελφο, με αποτέλεσμα δύο συνάδελφοι 

Γερμανικών να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο. 

Η εκλεγμένη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών στο ΔΣ του Συλλόγου 

Δασκάλων/Νηπιαγωγών Χαλκίδας Άννα Γαλανού, η οποία υπηρετεί στο συγκεκριμένο 

σχολείο που έγιναν τα προαναφερόμενα, παρενέβη άμεσα στην Διεύθυνση Εύβοιας και τις 

δύο αιρετούς Μένη Καραβά και Βέτα Κορωναίου. Της δόθηκαν διάφορες απαντήσεις… για 

λάθος, για ευθύνη της διοικητικής υπαλλήλου, για αλλαγή σύνθεσης του ΠΥΣΠΕ… 

Τελικά, την επόμενη μέρα, το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας άλλαξε τον αρχικό πίνακα τοποθέτησης 

αποσπασμένων συναδέλφων της 14ης/8/2020, τροποποιώντας την αρχική τοποθέτηση της 

μόνιμης αποσπασμένης συναδέλφου αυθαίρετα και ερήμην της. Αντί δηλαδή να 

διορθώσουν το λάθος που ισχυρίστηκαν πως έκαναν, όπως όριζε η αρχική τους 

δημοσιευμένη πράξη, έκρυψαν τα πειστήρια της αυθαιρεσίας τους.» 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9390

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/9/2020



Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της καταγγελίας,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερη για την καταγγελία; 

2. Ποιο ο λόγος τροποποίησης της αρχικής απόφασης και μάλιστα εν αγνοία της 

εκπαιδευτικού; 

3. Πώς δικαιολογείται μια τέτοια κακή πρακτική; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες διόρθωσης του προβλήματος προτίθεται να λάβει; 

5. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να μην έχουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων 

που ταλαιπωρούν εκπαιδευτικούς και μαθητές; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




