
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χετικϊ με το ϋγγραφο που ςτϊλθηκε ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, ΔΒΜ & Θ αναφορικϊ  με 
την τοποθϋτηςό μου ϋχω να διευκρινόςω τα εξόσ:  

1. «Η εκπαιδευτικόσ......ςτην Ελλϊδα». 
 Δεν αναφϋρεται ςτη ςυγκεκριμϋνη παρϊγραφο, ότι παρόλεσ τισ 

διαμαρτυρύεσ μου και την αναφορϊ μου ςτο  Γ ικϊγου, η οπούα 
κοινοποιόθηκε και ςτο Τπουργεύο Παδεύασ, ( Υ.510 αρ. Πρωτ. 746, 
20/10/2008) εκτελούςα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο, 
«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ», χρϋη βρεφονηπιοκόμου ςε 
τμόμα βρεφών ηλικύασ 2,5-3 χρόνων και επιπλϋον εύχα επωμιςτεύ 
και το babysitting του ςχολεύου  και ο Κ. Νικολιδϊκησ παρόλο που 
το γνώριζε δεν προϋβη ςε καμμύα διορθωτικό ενϋργεια. Τπόρχαν 
και τότε ςχολεύα, αναγνωριςμϋνα, που μπορούςα να τοποθετηθώ, όπωσ 
και το ζότηςα, αλλϊ τότε επικαλϋςτηκε ότι εύχα αποκλειςτικό 
ςυμβόλαιο ςυνεργαςύασ με αυτό το ςχολεύο και να δεν μπορούςα 
να αποδεςμευτώ.  

 Επύςησ ϋχουν κοινοποιηθεύ ςτο Τπουργεύο οι αναφορϋσ τησ 
εκπαιδευτικού ΠΕ70 Δενδροπούλου Ειρόνησ, ( Αρ. Πρωτ. 618 /16-9-2008 
οι οπούεσ ϋχουν καταχωρηθεύ από το .Γ ικϊγου ςτον ατομικό φϊκελο 
τησ εκπαιδευτικού) αναφορικϊ με το ύδιο ςχολεύο, η οπούα τοποθετόθηκε 
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από τον κ. Νικολιδϊκη ςτο τμόμα των 4 χρόνων του ύδιου ςχολεύου 
(παρόλο που όταν δαςκϊλα) και μϊλιςτα για να εκτελεύ χρϋη 
βοηθού Εκπαιδευτικών! (teacher aid). την εκπαιδευτικό αυτό 
απϊντηςε ο κ. Νικολιδϊκησ μεταξύ ϊλλων (Υ.510/618 08-10-2008) ότι 
δεν μπορεύ να μετακινηθεύ ςε ϊλλο ςχολεύο γιατύ εύχε ςυμβόλαιο 
αποκλειςτικόσ ςυνεργαςύασ με το ςχολεύο, το οπούο φυςικϊ εύχε 
υπογρϊψει πριν ϋρθει ςτο ικϊγο και μιλϊει επύςησ για τη διϊταραξη τησ 
ομαλόσ λειτουργύασ του ςχολεύου ςε περύπτωςη μετακύνηςόσ τησ. 

 Αποςπαςμϋνοσ εκπαιδευτικόσ ΠΕ 60 (τϋφανοσ Λουκϋρησ) ςτο ικϊγο 
τον προηγούμενο χρόνο, ςταμϊτηςε την απόςπαςό του, πριν ϋρθει, 
λόγω του δεςμευτικού ςυμβολαύου που κλόθηκε να υπογρϊψει πϊλι με 
το ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο και πϊλι για τα τμόματα 3-4 χρόνων και αφού 
εύχε μιλόςει με το  Γ ικϊγου για το θϋμα αυτό. 

 Επύςησ από το ςχολεύο αυτό μετακινόθηκαν (2) δυο ακόμη 
αποςπαςμϋνοι εκπαιδευτικού με την αιτιολογύα ότι το ςχολεύο δεν 
τουσ χρειαζόταν ϊλλο.  

2. Με τη λόξη τησ τριετύασ επϋςτρεψα Ελλϊδα γνωρύζοντασ ότι ϋχει υπογραφεύ 
απόφαςη παρϊταςησ για ςυμπλόρωςη 5ετύασ με την προώπόθεςη να 
εξαςφαλύςω νόμιμη ϊδεια παραμονόσ και εργαςύασ. Σο ύδιο ςυνϋβη και με την 
εκπαιδευτικό Πανδό Βαρβϊρα, επύςησ για παρϊταςη και επύςησ κλϊδου ΠΕ60. Η 
επικοινωνύα μου με τον κ. υτνονιςτό όταν ιδιαύτερα δύςκολη μιασ και όταν 
ςυνεχώσ απαςχολημϋνοσ ό απουςύαζε από το γραφεύο όπωσ με ενημϋρωναν οι 
υπϊλληλοι του Γραφεύου. Προςωπικϊ μου εύχε αναφϋρει πριν φύγω, ότι «δεν θα 
με χρειαςτεύ» μιασ και φρόντιςε να καλύψει όλεσ τισ κενϋσ θϋςεισ με 3 νϋεσ 
αποςπϊςεισ Νηπιαγωγών και με μια Νηπιαγωγό που παρϋμεινε (τελικϊ οι 
θϋςεισ ϋμειναν ακϊλυπτεσ). Σο ςχολεύο Πλϊτων -Αθηνϊ, διαμϋςου του 
δικηγόρου Allen Gutterman, προςπϊθηςε πολλϋσ φορϋσ να ϋρθει ςε επικοινωνύα 
με το γραφεύο, προκειμϋνου αυτό να παρϋχει ςτοιχεύα που θα βοηθούςαν ςτην 
ϋκδοςη τησ βύζασ. Ο κ. Α. Gutterman δόλωςε ςτο ςχολεύο, ότι ο κ. Νικολιδϊκησ 
δεν παρεύχε ϋγγραφα που όταν απαραύτητα για την ϋκδοςη βύζασ. Γι’αυτό 
ϊλλωςτε καθυςτϋρηςε τόςο πολύ η ϋκδοςη τησ βύζασ, η οπούα τελικϊ εκδόθηκε 
με ενϋργειεσ και την αποκλειςτικό  οικονομικό επιβϊρυνςη του ςχολεύου. (το 
ςχολεύο δε, διαβεβαύωςε τουσ γονεύσ ότι θα εργαςτώ ςε αυτό, και διαμόρφωςε 
το πρόγραμμϊ του βαςιζόμενο ςτην τοποθϋτηςό μου εκεύ).  

3. «Στισ 22/2......ϋτουσ» 
τισ 22/2/2010 ϋςτειλα, ηλεκτρονικϊ, αύτημα ςτο γραφεύο, προκειμϋνου να μου 
χορηγόςει ϋγγραφο που θα πιςτοποιεύ ότι θα πληρώνομαι από το Τπ. Παιδεύασ 
ΔΒΜ&Θ. Ακολούθηςε και τηλεφωνικό επικοινωνύα μου με τον κ. Νικολιδϊκη 
ςτην οπούα τον ενημϋρωςα ότι ο δικηγόροσ του Πλϊτωνα-Αθηνϊ όθελε το 
ςυγκεκριμϋνο ϋγγραφο, ωσ δικαιολογητικό για την ϋκδοςη τησ βύζασ μου, ϊρα 
όταν ενόμεροσ από πολλϋσ πλευρϋσ για τισ διαδικαςύεσ. Σο ϋγγραφο ςτϊλθηκε 
με μεγϊλη καθυςτϋρηςη, ανυπόγραφο και χωρύσ ςφραγύδα, ςτην ταχ. διεύθυνςό 
μου ςτην Αμερικό, γεγονόσ που κατϋςτη καθοριςτικό για την καθυςτϋρηςη 
ϋκδοςησ τησ βύζασ μου. 

4. «Η εκπαιδευτικόσ....ιςχύ» 



Παρουςιϊςτηκα ςτο Γραφεύο Ε ικϊγο ςτισ 3/9/2010, με τη διαβεβαύωςη από 
πλευρϊσ του Τπουργεύου, ϋπειτα από τηλεφωνικό επικοινωνύα με την κ. Βαρελϊ, 
και τον Κ. Κανναβό, ότι η απόςπαςό μου εύναι ςε ιςχύ και μπορώ να φύγω, 
αφού ϋχω εξαςφαλύςει βύζα. Να ςημειωθεύ δε, ότι φεύγοντασ ϋχαςα την 
οργανικό μου θϋςη. Ο ςυντονιςτόσ Εκπαύδευςησ, με υποδϋχεται με τη φρϊςη « 
Σιιι ϋχουμε;».  Ο ςυντονιςτόσ αναφϋρει ότι πρϋπει να μιλόςει με τα ςχολεύα γιατύ 
προφανώσ θα ϋχουν καλύψει τώρα τισ θϋςεισ για το προςωπικό τουσ και του 
ΤΠΕΝΘΤΜΙΖΩ το ςυμβόλαιό μου με το ημερόςιο κοινοτικό ελληνοαμερικϊνικο 
ςχολεύο «ΠΛΑΣΩΝ-ΑΘΗΝΑ», αναγνωριςμϋνο από το Αμερικϊνικο Κρϊτοσ. Από 
κει και πϋρα δεν κατϊφερα, μϋχρι την Πϋμπτη 16 επτεμβρύου, να ϋρθω ςε 
οποιαδόποτε επικοινωνύα μαζύ του παρόλεσ τισ προςπϊθειϋσ μου. 

5. «Στισ 6-09....ανϊγκεσ του» 
 Σο ςχολεύο Πλϊτων Αθηνϊ μου κοινοποιεύ ϋγγραφο με το οπούο ο κ. 

Νικολιδϊκησ ζητϊει από τϋςςερα(4) ςχολεύα (μεταξύ των οπούων και μη 
αναγνωριςμϋνα) να του γνωςτοποιόςουν αν μπορούν να με 
απαςχολόςουν. Μου κοινοποιούν επύςησ και το ςχετικό ϋγγραφο που 
ϋςτειλαν ςτο γραφεύο και αφορϊ (ςε αριθμό μαθητών και τμημϊτων), 
ςτο τμόμα που εργϊζομαι εγώ (ςημεύωςη με κεφαλαύα κόκκινα 
γρϊμματα). 
Όςον αφορϊ τουσ «αρχϊριουσ», νομύζω ότι εύναι ςαφϋσ, (αν κανεύσ ϋχει 
μελετόςει ςτοιχειωδώσ τα ςυςτόματα διδαςκαλύασ μιασ ξϋνησ ό δεύτερησ 
γλώςςασ) ότι τα τμόματα δεν δημιουργούνται αποκλειςτικϊ και με 
μοναδικό κριτόριο την ηλικύα των παιδιών, αλλϊ λαμβϊνεται υπόψη και 
το επύπεδο γνώςησ τουσ ςτη γλώςςα που θα διδαχθούν. 

 Σο ςχολεύο ςτϋλνει legal demand ( εξώδικο) ςτα υπόλοιπα 3 ςχολεύα και 
ςτο Γραφεύο Ε ικϊγο γνωςτοποιώντασ τουσ ότι δημιουργεύται νομικό 
θϋμα με νομικϋσ ςυνϋπειεσ για τα εμπλεκόμενα ςχολεύα και το 
υντονιςτό. 

6. «Από τα δύο.... Ακαδημύα»  
 Από τισ θϋςεισ αυτϋσ διαφαύνεται  ο μεροληπτικόσ  τρόποσ, που  
αντιμετωπύζονται από  το ςυντονιςτό εκπαύδευςησ η Ελληνοαμερικϊνικη 
Ακαδημύα ςε ςχϋςη με την  Ακαδημύα Πλϊτων- Αθηνϊ. Η  ευνοώκό 
αντιμετώπιςη  του ςχολεύου αυτού, δεν αποτελεύ αποκλειςτικϊ δικό μου 
διαπύςτωςη, μπορεύ να επιβεβαιωθεύ από πλόθοσ αποςπαςμϋνων 
εκπαιδευτικών, αλλϊ και ϊλλων φορϋων τησ ομογϋνειασ του ικϊγο. Ενώ 
αναφϋρεται ςτην Ελληνοαμερικϊνικη Ακαδημύα, παραλεύπει επιμελώσ να 
αναφερθεύ ςτο ςχολεύο το οπούο εργϊζομαι.  (Σο ςχολεύο Πλϊτων Αθηνϊ 
ιδρύθηκε το 1952). Ο αριθμόσ δε, των μαθητών, (480) δεν αντιπροςωπεύει 
το μϋγεθοσ του πρωινού (αναγνωριςμϋνου) ςχολεύου τησ 
Ελληνοαμερικϊνικησ Ακαδημύασ αλλϊ ςυμπεριλαμβϊνει (ωσ επύ το πλεύςτον) 
και τουσ μαθητϋσ του αββατιανού και του απογευματινού προγρϊμματοσ 
του ςχολεύου. Επύςησ τα ςτοιχεύα που ζητόθηκαν από το Τπουργεύο (με τη 
ςχετικό εγκύκλιο τησ Τπουργού) αφορούςαν όχι ςτο μϋγεθοσ του ςχολεύων 
ούτε ςτην παλαιότητϊ τουσ, ούτε ςτισ ιδιαύτερεσ προτιμόςεισ κϊποιων αλλϊ 
ςτον αριθμό μαθητών ανϊ τϊξη ελληνικών που θα απαςχολούςαν 



αποςπαςμϋνουσ εκπαιδευτικούσ, διότι όπωσ εύναι γνωςτό δε θα δουλϋψω με 
480 μαθητϋσ αλλϊ με 10-15 μαθητϋσ Νηπιαγωγεύου.  Επύςησ  τα τμόματα 
preschool (δηλαδό κϊτω από τη βαθμύδα του Νηπιαγωγεύου) δεν 
περιλαμβϊνονται ςτη βαθμύδα εκπαύδευςησ που ανόκουν τα ςχολεύα που 
αποκαλούνται elementary schools  (kindergarten -8th grade) και ςτα οπούα 
ΜΟΝΟ επιτρϋπεται να εργαςτούν οι ‘Ελληνεσ εκπαιδευτικού με visa J1  
Ζητώ επύςησ από τον κύριο Νικολιδϊκη να  επιβεβαιώςει εκ νϋου ότι η 
Ελληνοαμερικϊνικη Ακαδημύα ςτο πρωινό τησ πρόγραμμα ϋχει δυο 
τμόματα για παιδιϊ ϊνω των τεςςϊρων χρόνων με τριϊντα ϋξι παιδιϊ,  
ςτα οπούα δεν υπϊρχει απαςχολούμενη εκπαιδευτικόσ και να 
ενημερώςει επύςησ εγγρϊφωσ την υπηρεςύα και εμϋνα αν ο αριθμόσ 
αυτόσ ανταποκρύνεται ςε παιδιϊ που φοιτούν καθημερινϊ (Δευτϋρα- 
Παραςκευό)ό μερικώσ (πχ 2ό 3 φορϋσ την εβδομϊδα) Επύςησ να 
ενημερώςει εγγρϊφωσ την υπηρεςύα ςασ και εμϋνα αν ςτα 
προαναφερθϋνα τμόματα  εργϊζεται η αποςπαςμϋνη εκπαιδευτικόσ 
Βαρβϊρα Πανδό (με μιςθό και επιμύςθιο), όπωσ φαύνεται και ςτην 
επύςημη ιςτοςελύδα του ςχολεύου 
(www.hellenicamericanacademy.org) και όλα αυτϊ λαμβϊνοντασ 
υπόψη του την εγκύκλιο τησ Τπουργού ςτην οπούα αναφϋρεται 
(φ821/626Α/34445/Ζ1) και ιδιαύτερα ςτο ςημεύο «ςε περίπτωςη 
αποςτολήσ μη πραγματικών αναγκών θα κινηθούν άμεςα οι 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για την εφαρμογή πειθαρχικών 
κυρώςεων» 
Αξύζει δε να ςημειωθεύ το γεγονόσ ότι το ςχολεύο Πλϊτων  Αθηνϊ,  από τισ 
4/9/2010 οπότε και ϊρχιςα να εκτελώ κανονικϊ τα καθόκοντϊ μου εκεύ, 
(λόγω κανονιςμών τησ βύζασ,) ϋχει ανλϊβει υπό το ςυντονιςμό μου τρύα (3) 
ευρωπαώκϊ προγρϊμματα E-TWINNING  (“Children rights and 
Citizenship”/founder, “World Kitchen” , και “Halloween in my country”/ 
founder και οι μαθητϋσ του ςχολεύου όδη εργϊζονται πϊνω ςε αυτϊ με την 
καθοδόγηςό μου. Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανό μετακύνηςό μου  θα διατϊραςε 
την ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου και θα οδηγούςε ςτην παύςη των 
προγραμμϊτων καθώσ και την απογοότευςη των μαθητών οι οπούοι θα 
εύχαν την ευκαιρύα μϋςα από τα προγρϊμματα αυτϊ να γνωρύςουν το 
Ευρωπαώκό πρόςωπο τησ Ελλϊδασ. Σο ςχολεύο επύςησ ϋχει όδη 
προγραμματύςει εκπαιδευτικό 15όμερη εκδρομό ςτην Ελλϊδα (Αθόνα και 
Φανιϊ) για το τϋλοσ του ςχολικού ϋτουσ με τη βοόθειϊ μου και τυχόν 
απομϊκρυνςό μου θα ακυρώςει τα ςχϋδιϊ τουσ. 

6. «Δεδομϋνων......αυτό» 
 Σο  ςυμβόλαιο δεν προςκομύςτηκε από πλευρϊσ μου διότι απλϊ δε μου 

ζητόθηκε. Ενημερώθηκα από το Cordell ότι ο υντονιςτόσ το ζότηςε από 
τον οργανιςμό τουσ. Θεωρώ ότι θα όταν πιο απλό και ϊμεςο να το ζητόςει 
από μϋνα ό από το ςχολεύο, όπωσ επύςησ θα μπορούςε να ςυζητόςει το 
θϋμα μαζύ μου αντύ να αποφαςύζει με απόλυτο τρόπο για το τύ θα πρϋπει 
να γύνει. Πιςτεύω ακρϊδαντα ότι μϋςω του διαλόγου μπορούν να λύνονται 
τα όποια προβλόματα και όχι μϋςω τησ επιβολόσ και τησ επύδειξησ ιςχύοσ 
και κατϊχρηςη εξουςύασ. Επύςησ όλα τα ςυμβόλαια για j1 visa εύναι 

http://www.hellenicamericanacademy.org/


ατομικϊ και αποκλειςτικϊ, και όχι μόνο το δικό μου. Από τη ςτιγμό λοιπόν 
που το υπογρϊφει ο Εκπαιδευτικόσ, νομύζω ότι πρϋπει να μπορεύ να 
επιλϋγει μεταξύ ενόσ ςχολεύου που όδη γνωρύζει τισ δυςμενεύσ ςυνθόκεσ 
εργαςύασ που αντιμετωπύζουν οι αποςπαςμϋνοι εκπαιδευτικού ςε αυτό 
και ενόσ ϊλλου για το οπούο μόνο θετικϋσ εμπειρύεσ ϋχουν αποκομύςει οι 
αποςπαςμϋνοι εκπαιδευτικού από αυτό. 

7. «Να ληφθεύ υπόψη...αντύςτοιχα» 
 Η διϊθεςη εκπαιδευτικών από το Τπουργεύο ςτα ςυντονιςτικϊ 
Γραφεύα, ανταποκρύνεται ςτα αιτόματα των υντονιςτών. Σο ότι δεν 
υπϊρχουν λοιπόν αρκετού εκπαιδευτικού οφεύλεται ςε λανθαςμϋνη εκτύμηςη 
των αναγκών των ςχολεύων από τον ύδιο και τισ αποφϊςεισ- προτϊςεισ του. 
Σο ςχολεύο Ελληνοαμερικϊνικη Ακαδημύα, εφόςον δεν όξερε για την 
επικεύμενη ϊφιξό μου, ϋχει καλύψει τισ θϋςεισ για διδακτικό προςωπικό, 
(επομϋνωσ θα πρϋπει να απολύςει κϊποιον Ομογενό εκπαδευτικό που 
πληρώνει)ενώ το ςχολεύο Πλϊτων- Αθηνϊ, πραγματοπούηςε όλο το 
ςχεδιαςμό του βαςιζόμενο ςτην ϊφιξό μου. 
Προσ όφελοσ τησ υπηρεςύασ ο κ. Νικολιδϊκησ οφεύλει να μην πυροδοτεύ 
αντιπαραθϋςεισ και ςυγκρούςεισ ανϊμεςα ςτα ςχολεύα και τισ κοινότητεσ 
των ομογενών, μιασ και αυτϋσ  θα εξακολουθούν να υπϊρχουν και μετϊ τη 
αποχώρηςη-ςυνταξιοδότηςό του και καλό θα εύναι να ςυνυπϊρχουν μϋςα ςε 
κλύμα ομόνοιασ και ςυνεργαςύασ χωρύσ αθϋμιτουσ ανταγωνιςμούσ και 
αντιπαλότητεσ.  
 Ο κ. Νικολιδϊκησ αναφερόμενοσ ςτουσ αποςπαςμϋνουσ 
εκπαιδευτικούσ τησ περιοχόσ ευθύνησ του με μιςθό και επιμύςθιο, αποφεύγει 
να αναφϋρει την Εκπαιδευτικό Ειδικότητασ ΠΕ06 (Αγγλικόσ Υιλολογύασ)  
τησ οπούασ η απόςπαςη όχι μόνο δεν ανακλόθηκε όπωσ όλων των  ϊλλων  
ςυνϊδερφων ειδικοτότων, ςτισ ΗΠΑ αλλϊ εργϊζεται  ςε απογευματινϊ 
τμόματα ελληνικών (ςαφώσ μη αναγνωριςμϋνων) και ςε Ιδιωτικό  Κολϋγιο  ( 
Park College) ςε θϋςη που δεν ϋχει προκηρυχθεύ δημόςια από το Τπουργεύο, 
και χωρύσ να ςυμπληρώνει το 35ωρο ωρϊριο εργαςύασ τησ χώρασ υποδοχόσ 
όπωσ ζητεύται από τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικούσ (ςε αντύθεςη με τισ 
θϋςεισ που περιγρϊφονται ςτην εγκύκλιο Υ.821/626Α/34445/Ζ1, 
24/3/2010 με θϋμα «Αποςπϊςεισ εκπαιδευτικών ςτο εξωτερικό», ςτην 
πρώτη παρϊγραφο περύ  διαφϊνειασ και εξορθολογιςμού των διαδικαςιών... 
καθώσ και ςτην παρ.δ, περύ κϊλυψησ ωραρύου και μετακινόςεων 
εκπαιδευτικών για την  κϊλυψη κενών θϋςεων.  
 Επύςησ αναφϋρει ότι ςτο ςχολεύο «ΚΟΡΑΗ» ϋχει τοποθετόςει  δύο 
δϊςκαλουσ αλλϊ δεν αναφϋρει  ςε ποια 2 ςχολεύα (αναγνωριςμϋνα, πλόρη 
και ημερόςια) ϋχει τοποθετόςει τη μύα Νηπιαγωγό,  δεδομϋνου ότι πϋρυςι 
όταν τοποθετημϋνη ςτην Ελληνοαμερικϊνικη Ακαδημύα όπωσ φαύνεται και 
ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου. 

 
8. «Παρακαλώ..... υποδεύξει» 

 Ο κ. Νικολιδϊκησ όταν ενόμεροσ ςε όλεσ τισ φϊςεισ /διαδικαςύεσ ϋκδοςησ 
τησ βύζασ από εμϋνα, το δικηγόρο του ςχολεύου και αντιπροςώπουσ του 



Αντιθϋτωσ η ϊρνηςη ςυνεργαςύασ του, όταν και ο βαςικόσ λόγοσ 
καθυςτϋρηςησ ςτην ϋκδοςη τησ βύζασ γεγονόσ για το οπούο ϋχει ενημερωθεύ 
και ο δικηγόροσ μου ςτην Ελλϊδα. 

Παρακαλώ για τισ δικϋσ ςασ ενϋργειεσ                                        

ΒΑΡΒΑΝΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ 60 

 


