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Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ. 332 

Προς: Τους Εκπαιδευτικούς της Φ.Ε. 

Κοινοποίηση: Πρόεδρο, μέλη του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. και εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. 

Θέμα: Ενημέρωση περί Μόνιμης Επιτροπής Εξαιρετικών Περιστατικών Φ.Ε. 

Συνάδελφοι, 

Από τον Ιανουάριο του 2022 οι εκπαιδευτικοί της Φ.Ε. βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 

πρωτόγνωρη για τα χρονικά των Σχολείων της Φ.Ε. απόφαση του Προέδρου και του Δ.Σ. της 

Φ.Ε., τη σύσταση της ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.  

Σας παραθέτουμε το χρονικό του θέματος και τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί μέχρι 

σήμερα: 

• Τον Ιούλιο του 2021  το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων 

- Τοσιτσείων Σχολείων) ανακοίνωσε στον επίσημο ιστότοπο της Φ.Ε., ότι οι καταγγελίες 

εναντίον των Αρσακείων τέθηκαν από την Εισαγγελία στο Αρχείο και ότι «… απεφάσισε ήδη 

την συγκρότηση μιας -νέας- μικρής και ευέλικτης «Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς, 

Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», συγκροτούμενης από 

εκπαιδευτικούς και γονείς των Σχολείων μας,…».  

• Αμέσως μόλις έπεσε στην αντίληψή μας η εν λόγω απόφαση καταθέσαμε στη Φ.Ε.  

Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. 

Δυστυχώς δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. 

• Στη συνάντηση της 19ης/07/2021 με την Επόπτρια της Φ.Ε., θέσαμε το θέμα1 , αναφέροντας 

ότι: «Η λειτουργία μιας τέτοιας επιτροπής θα παρακάμψει τα αρμόδια θεσμοθετημένα 

πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός σχολείου (Διευθυντές και Επόπτρια Σχολείων, 

Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Σύμβουλοι Υ.ΠΑΙ.Θ., αρμόδιες υπηρεσίες 

Υ.ΠΑΙ.Θ. κ.ά.) και παράλληλα θα δώσει την εσφαλμένη εντύπωση της 

αναποτελεσματικότητας των παραπάνω οργάνων». Παράλληλα ζητήσαμε από την  

Επόπτρια να μεσολαβήσει ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο και 

τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Η Επόπτρια μας απάντησε ότι 

θα μεταφέρει τους προβληματισμούς και το αίτημά μας… 

 
1 Βλέπε το Β3 Θέμα του υπ. αριθμ. πρωτ. 485/30-07-2021 εγγράφου μας με θέμα «Συνάντηση της 

19ης/07/2021 εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε με την Επόπτρια της Φ.Ε.». 

https://drive.google.com/file/d/1Fqc33oXlqm7Pq8UE5-ZQg58OWeo4tKTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-5MnFL8eMVaERZBDmkMlv4aXiXJh1UU/view?usp=sharing
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• Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 εστάλη σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των 

Σχολείων της Φ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα: 

«Μόνιμη Επιτροπή Αναφοράς και Διερεύνησης Εξαιρετικών Περιστατικών», που περιείχε το 

παρακάτω συνοδευτικό κείμενο: 

«Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνω για την Μόνιμη Επιτροπή Αναφοράς και Διερεύνησης 

Εξαιρετικών Περιστατικών τής οποίας την ίδρυση αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο 

τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος τής Φ.Ε. 

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης» 

Το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα συνοδευόταν από ένα συνημμένο έγγραφο. Ανοίγοντας τον 

σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε το εν λόγω έγγραφο «MONIMH EPITROPH 

ANAFORAS PERISTATIKWN». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ,  ούτε οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της Φ.Ε.  ούτε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.  δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι σήμερα 

επισήμως για την  ύπαρξη αυτής της επιτροπής.  

• Μόλις ενημερωθήκαμε για τη σύσταση της Επιτροπής απευθυνθήκαμε στο Δικηγορικό 

Γραφείο Ρουπακιώτη και Συνεργατών και υποβάλαμε τα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Είναι νόμιμη η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής; 

β) Μπορεί να συσταθεί οποιουδήποτε τύπου επιτροπή που αφορά στους 

εκπαιδευτικούς με παράκαμψη των συνδικαλιστικών τους οργάνων; 

γ) Επιτρέπεται η σύσταση οποιασδήποτε επιτροπής με αδιαφανείς διαδικασίες; 

δ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι νόμιμο και ηθικό τα μέλη μιας επιτροπής να μην 

κατονομάζονται; 

• Το Δικηγορικό γραφείο ανταποκρίθηκε άμεσα. Ανοίγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί 

μπορείτε να διαβάσετε την απάντηση που απέστειλε: Γνωμοδοτικό Σημείωμα-Σύσταση 

Μόνιμης Επιτροπής Εξαιρετικών Περιστατικών.  

• Στη συνάντηση της 3ης/03/2022 με τον Πρόεδρο της Φ.Ε. θέσαμε το θέμα2 αναφέροντας ότι: 

«Ο Σ.Κ.Φ.Ε. και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί της Φ.Ε., δεν ενημερώθηκαν απευθείας από τη 

Διοίκηση της Φ.Ε. για τη σύσταση της επιτροπής αυτής. Ο Σ.Κ.Φ.Ε. ενημερώθηκε από 

εκπαιδευτικούς γονείς. Απευθείας ενημερώθηκαν οι γονείς και κηδεμόνες. Από αυτό 

καταδεικνύεται ότι στο στόχαστρο της επιτροπής αυτής είναι οι εκπαιδευτικοί!!! 

Εγείρουμε σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο σύστασης της επιτροπής, αναφορικά με το 

σύννομο της διαδικασίας. Έχουμε νομικό Γνωμοδοτικό Σημείωμα το οποίο και θα σας 

καταθέσουμε, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται: 

«α) Η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς και Διερεύνησης Εξαιρετικών 

Περιστατικών είναι νόμιμη, εφόσον έχει εγκριθεί η σύστασή της από την αρμόδια 

 
2 Βλέπε το 12ο Θέμα του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106/14-03-2022 έγγραφου του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., που αφορά 

σε αναλυτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη συνάντηση της 3ης/03/2022 εκπροσώπων του Δ.Σ. 

του Σ.Κ.Φ.Ε. με τον Πρόεδρο της Φ.Ε. 

https://drive.google.com/file/d/1wTEWYllOeP-ZaQs6VAv3qj2D5ie3dzCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTEWYllOeP-ZaQs6VAv3qj2D5ie3dzCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X7eyc1eQazYJ7x4wtPbfhWyQXhtzond2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X7eyc1eQazYJ7x4wtPbfhWyQXhtzond2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8XpHfIOX3uryY8TTZJTSquk9Tl_MxYg/view?usp=sharing
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διεύθυνση εκπαίδευσης, προβλέπονται σαφείς και διαφανείς όροι λειτουργίας αυτής, 

τα δε μέλη της επιλέγονται με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο, είναι επώνυμα, ώστε 

να διασφαλίζονται οι αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας. 

β) Ο εργοδότης ακόμη και αν δεν υποχρεούται κατ’ αρχάς να λαμβάνει υπ’ όψιν την 

άποψη του συνδικαλιστικού οργάνου, πριν προβεί σε σύσταση επιτροπής που 

σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα μέλη του συνδικαλιστικού σωματείου, είναι 

ωστόσο υποχρεωμένος να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και να διασφαλίζει τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, σε κάθε δε περίπτωση δεν δικαιούται να παρακάμπτει 

θεσμοθετημένα όργανα με την επίκληση σύστασης μιας επιτροπής. 

γ) Δεν επιτρέπεται η σύσταση οποιασδήποτε επιτροπής με αδιαφανείς διαδικασίες ως 

προς τη λειτουργία της και όποιους την συγκροτούν». 

Ο Προέδρος της Φ.Ε. απάντησε ότι, σύμφωνα με τους νομικούς, οι οποίοι είναι μέλη του 

Δ.Σ. της Φ.Ε., δεν υπάρχει κάποιο νομικό θέμα. Η επιτροπή είναι συμβουλευτική, όσο καιρό 

λειτουργεί δεν έχει υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό. Ό,τι προέκυψε παραπέμφθηκε 

στους Διευθυντές και στην ψυχολογική υπηρεσία. 

• Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 καταθέσαμε το Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Δικηγορικού 

γραφείου, ζητώντας να επανεξετάσει η Φ.Ε. το θέμα και να μας ενημερώσει για τις ενέργειες 

στις οποίες προτίθεται να προβεί3. 

• Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2022 η Φ.Ε. απάντησε στο από 24.04.2022 έγγραφό μας. 

Ανοίγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε την  Απάντηση ΦΕ- Περί 

συγκρότησης Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς. 

• Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και αφού εξετάσαμε ενδελεχώς, σε συνεργασία με το Δικηγορικό 

Γραφείο Ρουπακιώτη και Συνεργατών, την απάντηση της Φ.Ε., επανήλθαμε ως προς το 

ακανθώδες για εμάς αυτό ζήτημα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 214/05-07-2022  έγγραφό μας, 

ζητώντας από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. τα παρακάτω: 

«Να απαντήσετε με σαφήνεια σε κάθε ένα από τα ζητήματα που θέσαμε στο από 

24/03/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 119/24-03-2022 έγγραφό μας προς εσάς, σε κάθε 

δε περίπτωση να μας γνωρίσετε εάν προτίθεσθε να καλύψετε και με ποιον τρόπο τα 

θέματα, που ήδη έχουμε θέσει υπόψη σας με το έγγραφό μας αυτό και αφορούν σε 

κρίσιμα ζητήματα ως προς τη λειτουργία της «Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς και 

Διερεύνησης Εξαιρετικών Περιστατικών». 

Να μας χορηγήσετε:  

α. Αντίγραφο πρακτικού απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε., βάσει της οποίας αποφασίστηκε 

η σύσταση της επιτροπής και  

β. Κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βάσει του 

οποίου ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής». 

 
3 Βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 119/24-03-2022  έγγραφο με θέμα [Περί συγκρότησης «Μόνιμης Επιτροπής 

Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών]. 

https://drive.google.com/file/d/1ytBXvmKxEJBG7pVwoRPkwunEqjvWz4gJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytBXvmKxEJBG7pVwoRPkwunEqjvWz4gJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zguorOzEqZ9JQDsh66FjSlbtyLKrzqR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DdV5Qymh9ZhFxZRxdXWob7-I9QARlQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DdV5Qymh9ZhFxZRxdXWob7-I9QARlQN/view?usp=sharing
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• Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 στη διαδικτυακή συνάντηση με την Επόπτρια της Φ.Ε.4 

αναφέραμε ότι, το θέμα αυτό «εκθέτει το Σχολείο, γιατί εμμέσως παραπέμπει στη θέση ότι 

τα θεσμοθετημένα όργανα εξέτασης τέτοιων περιστατικών δεν φέρνουν σε πέρας τον ρόλο 

τους. Ακόμα, η συγκεκριμένη επιτροπή φαίνεται να έχει στο στόχαστρο τους εκπαιδευτικούς 

καθώς δεν δέχεται και από εκείνους καταγγελίες για μαθητές και γονείς, αλλά μόνο το 

αντίστροφο. Επανήλθαμε με έγγραφό μας επί του θέματος στο Δ.Σ. της Φ.Ε. και περιμένουμε 

εκ νέου απάντηση». Η Επόπτρια μας δήλωσε ότι δεν είναι μέλος στη συγκεκριμένη 

επιτροπή και δεν γνωρίζει… 

• Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 λάβαμε την Απάντηση στα Ερωτήματα περί Μόνιμης 

Επιτροπής Αναφοράς και Διερεύνησης Εξαιρετικών Περιστατικών της Φ.Ε. , η οποία όπως 

θα διαπιστώσετε και μόνοι σας ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ στα ερωτήματά μας και ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ  τα 

αιτήματά μας. 

Συνάδελφοι,  

Δυστυχώς η Φ.Ε. εμμένει στην απόφασή της να υπάρχει μια «Μόνιμη Επιτροπή 
Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», η οποία 
έχει συσταθεί με αδιαφανείς διαδικασίες ερήμην των εκπαιδευτικών, που κατά 
τα λεγόμενα της Φ.Ε. έχει συγκροτηθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς των 
Σχολείων μας,. 

Η ύπαρξη αυτής της επιτροπής:  

α) θέτει στο στόχαστρο των γονέων και κηδεμόνων όλους τους εκπαιδευτικούς 
της Φ.Ε., εκθέτοντάς τους σε ποικίλους κινδύνους,  

β) παρακάμπτει τα αρμόδια θεσμοθετημένα πρόσωπα ή/και φορείς εντός και 
εκτός σχολείου, 

γ) δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση της αναποτελεσματικότητας των 
παραπάνω οργάνων,  

δ) δίνει λάθος εντύπωση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αφού υπονοεί 
ότι τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν σε ένα ζωντανό οργανισμό, όπως 
είναι το σχολείο, δεν μπορούν να επιλυθούν από τα μέλη του, και 

ε) ουσιαστικά διαταράσσει, επιδεινώνει και αποσταθεροποιεί το σχολικό κλίμα 
και τις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών. 

Αναρωτιόμαστε, ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός και ποιο το νόημα της 
ύπαρξης μιας τέτοιας επιτροπής και επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου 
δικαιώματός μας. 

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Αρχοντούλα Σαββιδάκη Αδαμαντία Ξηρίδου 

 

 
4  Βλέπε το δ. Θέμα του 2 .  Επιπλέον θέματα και  αιτήματα που τέθηκαν από τα μέλη του 

Δ.Σ .  του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 256/16-09-2022 έγγραφου που αφορά σε αναλυτική ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για τη συνάντηση της 19ης Ιουλίου με την Επόπτρια της Φ.Ε. 

 

https://drive.google.com/file/d/1zpJl69MeHtzkHkP7MNg7VvLFKxbuoreV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpJl69MeHtzkHkP7MNg7VvLFKxbuoreV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pghJCyzXPrJXxF_DUZ12l5IV69qf6b79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pghJCyzXPrJXxF_DUZ12l5IV69qf6b79/view?usp=sharing

