
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Η παρανόµως αντικαθιστούσα την κ. Μεγαρίτη εκπαιδευτικός έβαλε 
θέµατα µε την υπογραφή της κ. Μεγαρίτη στις ενδοσχολικές εξετάσεις 
και βαθµολόγησε γραπτά και ελέγχους για το µάθηµα της Βιολογίας της 
Γ’ Λυκείου, νοθεύοντας έτσι την απολυτήρια βαθµολογία, η οποία 
συµµετέχει στο βαθµό πρόσβασης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
κρίνει την πρόσβαση στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. Επειδή, δε, τα 
θέµατα και οι έλεγχοι υπογράφονται από τον κατά νόµο δηλωµένο 
εκπαιδευτικό  και οι προαγωγές των µαθητών γίνονται µε υπογραφή 
των εκπαιδευτικών σε Πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, οι 
υπεύθυνοι του σχολείου έχουν προβεί στο αδίκηµα της πλαστογραφίας 
κατ’ εξακολούθηση, καθώς η κ. Μεγαρίτη δεν έχει υπογράψει τίποτε. 

• Οµοίως η αντικαταστάτρια της κ. Μεγαρίτη υπέγραψε µε πλαστογραφία 
όλες τις βαθµολογίες σε όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου στις 
οποίες υποτίθεται ότι δίδασκε η κ. Μεγαρίτη. 

• Η διοίκηση του σχολείου τηρούσε µισθοδοτικές καταστάσεις µε το 
όνοµα της «απολυµένης» εκπαιδευτικού, στις οποίες φαίνεται ότι η κ. 
Μεγαρίτη πληρωνόταν κανονικά (αν και στον τραπεζικό της 
λογαριασµό δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ), ενώ είναι άγνωστο, 
εάν και µε ποιο χρηµατικό ποσό  πληρωνόταν ο/η αναπληρωτής/τρια 
«εκπαιδευτικός».  Εποµένως η κ. Μεγαρίτη φορολογείται για χρήµατα 
που δεν της κατεβλήθησαν ποτέ. 

• Όλες οι Πράξεις διδασκόντων που αφορούν απόλυση και προαγωγή 
µαθητών έχουν πλαστογραφηθεί, καθώς η κ. Μεγαρίτη που φέρεται ως 
υπογράφουσα δεν έχει υπογράψει. 

• Απουσιολόγια, τα οποία έπρεπε να έχει υπογράψει η κ. Μεγαρίτη ως 
καθηγήτρια του σχολείου παρέµειναν ανυπόγραφα, γεγονός που γεννά 
το ερώτηµα ποιοι κατέγραφαν απουσίες µαθητών στις ώρες κατά τις 
οποίες – υποτίθεται ότι – η κ. Μεγαρίτη δίδασκε. 

 
Οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι µηνυτήρια αναφορά κατά του 

σχολείου για παρόµοια αδικήµατα έχει καταθέσει η πρώην εκπαιδευτικός του 
σχολείου κ. Ζωγράφου Ευαγγελία (συνηµµένο 2). 

Με βάση τα παραπάνω, ζητούµε την άµεση παρέµβασή σας για να 
αποκατασταθεί η νοµιµότητα. 
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