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Απεηιέο, βία, ηξνκνθξαηία θαη εμώθζαικεο παξαλνκίεο θαηαγγέιιεη ε ΔΛΣΔΔ 

Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ζην ΔΞΩΓΙΚΟ πνπ έζηεηιε θαηά ηνπ Γηεπζπληή Γ.Δ., ζε 

βάξνο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επαλέξρνληαη από ηηο ππνρξεωηηθέο κεηαηάμεηο ηεο 

Δηαζεζηκόηεηαο. 

Με ην Νόκν «Καηξνύγθαινπ» (4325/2015) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηεζεί ζε 

δηαζεζηκόηεηα, όπωο θαη απηνί πνπ είραλ εμαηξεζεί γηα θνηλωληθνύο ιόγνπο επαλήιζαλ ζηηο 

ζέζεηο πνπ θαηείραλ, ζηνλ θιάδν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. 

ΟΛΟΙ ; ΟΥΙ βέβαηα !!!! 

Όζνη είραλ εμαηξεζεί θαη είραλ κεηαηαρζεί ππνρξεωηηθά ζε ζέζεηο Δηνηθεηηθώλ, 

επαλήιζαλ, αιιά …δελ επαλέξρνληαη !! 

Μήπωο επεηδή δήζελ «επλνήζεθαλ» από ηνλ «Υπνπξγό ηεο Δηαζεζηκόηεηαο» πνπ 

ηνπο εμαίξεζε; Μήπωο ηπρόλ αλήθνπλ ζε «πξνλνκηνύρεο» θαηεγνξίεο ; ΟΛΟΙ απηνί νη 

ζπλάδειθνη αλήθνπλ ζε εηδηθέο εππαζείο νκάδεο (κε παηδί ή ζύδπγν κε αλαπεξία 67% 

θαη πάλσ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ν έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο πνπ βγήθαλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα ηαπηόρξνλα θαη νη δύν, πνιύηεθλνη, δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο αλειίθωλ). 

Δηεπζπληήο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ελώ εμέδωζε Γηαπηζησηηθή Πξάμε 

(όπωο ήηαλ ππνρξεωκέλνο) όηη από ηεο δεκνζηεύζεωο ηνπ Νόκνπ νη ζπλάδειθνη απηνί 

αλαθηνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηόηεηα, εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα ηνπο 

κηζζνδνηεί ωο «Γηνηθεηηθνύο», ηνπο ππνρξεώλεη λα ρηππνύλ «θάξηα Γηνηθεηηθνύ», κε 

Α.Μ. Γηνηθεηηθνύ ηνπο ηξνκνθξαηεί θαη ηνπο απεηιεί πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ παξά 

ηε ζέιεζή ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηεύζπλζεο. 

Καη όια απηά κε πξόζρεκα ηνλ …θόξην εξγαζίαο ηεο Δηεύζπλζεο !! 

Απηά θαη άιια πνιιά θαηαγγέιιεη ε ΔΛΣΔΔ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ζην 

ΔΞΩΓΙΚΟ πνπ έζηεηιε θαηά ηνπ Γηεπζπληή Γ.Δ., ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δ.Ε. θαη ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Αλ. Τπνπξγνύ, ν νπνίνο είηε πξνθαιεί, είηε ζπγθαιύπηεη, είηε αλέρεηαη απηέο ηηο 

εμώθζαικεο παξαλνκίεο. 

(βι.: http://www.oltee.gr/?p=4390) 
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Α Π Α Ι Σ Ο Τ Μ Δ  

α) Να ΑΝΑΛΑΒΟΤΝ άκεζα ππεξεζία ζηα ζρνιεία ηνπο ΟΛΟΙ νη 

εθπαηδεπηηθνί Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ πνπ επαλήιζαλ από ηε δηαζεζηκόηεηα ή από 

κεηαηάμεηο. 

β) Να απέρνπλ νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο από παξάλνκεο πξάμεηο, απεηιέο 

θαη ηξνκνθξάηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

ΚΑΛΟΤΜΔ 

Να πάξνπλ ζέζε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(ΠΟΤΠ) θαη ελ πξνθεηκέλω (ιόγω εληνπηόηεηαο) ε Έλσζε Τπαιιήισλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Τπεξεζηώλ ΤΠΔΠΘ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ε ΔΓΟΘ-ΑΓΔΓΤ. 

 

Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 


