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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΥΘ ΣΗΝ ΠΟΘΝΘΚΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΤΝΔΘΚΑΛΘΣΘΚΗ ΔΡΑΗ 

 

Με αγσγή πνπ θαηέζεζε ν βνπιεπηήο ηνπ ΛΑΟ θ. Ηιίαο Πνιαηίδεο 

ελαληίνλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΛΜΕ θαη ηεο ΕΛΜΕ εξξώλ, δεηά ηελ θαηαδίθε ησλ 

ηόηε Πξνέδξσλ θαη Γελ. Γξακκαηέσλ ηνπ Δ.. ηεο ΟΛΜΕ θαη ηνπ Δ.. ηεο ΕΛΜΕ 

εξξώλ γηα αλαθνηλώζεηο πνπ εμέδσζαλ ηα Δ ησλ παξαπάλσ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ. πγθεθξηκέλα δεηά ηελ θαηαδίθε  ζε απνδεκίσζε «πνζνύ 50.000 € 

αιιειεγγύσο θαη έθαζηνο εηο νιόθιεξνλ» όπσο επίζεο θαη ηελ εμάκελε 

πξνζσπνθξάηεζή ηνπο «σο κέζν αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο». 

Η δίθε γίλεηαη ζηηο 6/2/12 ζηηο έξξεο. 

 αο ζηέιλνπκε ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα ηεο ΟΛΜΕ θαη ηεο ΑΔΕΔΤ. 
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ΦΗΦΙΜΑ  

ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Α.Γ.Δ.Γ.Τ. 

2-11-2011 

 Ότι ζηην ποινικοποίηζη ηης σλλογικής Γράζης 

 

Σν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΑΔΕΔΤ θαηαγγέιιεη ηελ επηρείξεζε 

πνηληθνπνίεζεο ηεο έθθξαζεο γλώκεο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. 

πγθεθξηκέλα, κε αγσγή πνπ θαηέζεζε ελαληίνλ ηεο ΟΛΜΕ θαη 

ηεο ΕΛΜΕ εξξώλ, ν βνπιεπηήο εξξώλ ηνπ ΛΑΟ θ. Ηιίαο 

Πνιαηίδεο, δεηά λα θαηαδηθαζηνύλ ηα πξνεδξεία ησλ Δ..  ΟΛΜΕ θαη 

ΕΛΜΕ γηαηί κε αλαθνίλσζήο ηνπο νη πλδηθαιηζηηθνί Φνξείο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ απαίηεζε ηνπ 

παξαπάλσ βνπιεπηή ηνπ ΛΑΟ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΝΕ εξξώλ ηνπ 

θόκκαηόο ηνπ, ν Δηεπζπληήο ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ εξξώλ λα θαιέζεη 

ελώπηνλ ηνπο, ηελ θαζεγήηξηα ηεο Θζηνξίαο λα δώζεη εμεγήζεηο γηα ην 

πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ. 

Ο παξαπάλσ βνπιεπηήο θαηέζεζε αγσγή πνπ ζα εθδηθαζηεί ζην 

Πξσηνδηθείν εξξώλ ζηηο 06/02/2012, δεηώληαο λα θαηαδηθαζηνύλ ν 

πξώελ πξόεδξνο ηεο ΟΛΜΕ Κώζηαο Μαληάηεο, ν πξώελ  Γελ. 

Γξακκαηέαο ηνπ Δ.. ηεο ΟΛΜΕ, Θέκεο Κνηζηθάθεο θαη νη ηόηε 

Αληηπξόεδξνο θαη Γελ. γξακκαηέαο ηεο ΕΛΜΕ εξξώλ, Κσλ. Φαζάο θαη 

ηαπξνύια άββα, αληίζηνηρα, ζε πξόζηηκν 50.000 Επξώ ν θαζέλαο, 

πξνζσπηθή θξάηεζε 6 κελώλ, γξαπηή δήισζε κεηάλνηαο γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπο θηι. 

Καηαγγέιινπκε ηελ παξέκβαζε ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ΛΑΟ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Από ηο Γενικό σμβούλιο ηης Α.Γ.Δ.Γ.Τ. 
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ΦΗΦΙΜΑ  

ΟΥΙ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 

 

 

Με αγσγή πνπ θαηέζεζε ελαληίνλ ηεο ΟΛΜΕ θαη ηεο ΕΛΜΕ εξξώλ ν 

βνπιεπηήο εξξώλ ηνπ ΛΑΟ θ. Ηιίαο Πνιαηίδεο δεηά λα θαηαδηθαζηνύλ ηα 

πξνεδξεία ησλ Δ.. ΟΛΜΕ θαη ΕΛΜΕ γηαηί κε αλαθνίλσζή ηνπο νη ζπλδηθαιηζηηθνί 

θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ απαίηεζε ηνπ 

παξαπάλσ βνπιεπηή ηνπ ΛΑΟ θαη ηνπ πξόεδξνπ ηεο ΝΕ εξξώλ ηνπ θόκκαηόο ηνπ 

από ην Δηεπζπληή ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ εξξώλ λα θαιέζεη ελώπηνλ ηνπ  ηελ 

θαζεγήηξηα ηεο Θζηνξίαο λα δώζεη εμεγήζεηο γηα ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο  ηεο 

ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ. 

Ο παξαπάλσ βνπιεπηήο θαηέζεζε  αγσγή πνπ ζα εθδηθαζηεί ζην Πξσηνδηθείν 

εξξώλ ζηηο 06/02/12 δεηώληαο λα θαηαδηθαζηνύλ ν πξώελ  πξόεδξνο ηεο ΟΛΜΕ 

Κώζηαο Μαληάηεο θαη λπλ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, ν πξώελ Γελ. Γξακκαηέαο 

θαη λπλ κέινο ηνπ Δ.. Θέκεο Κνηζηθάθεο, θαη νη ηόηε Αληηπξόεδξνο θαη Γελ. 

Γξακκαηέαο ηεο ΕΛΜΕ εξξώλ, Κσλ. Φαζάο θαη ηαπξνύια άββα αληίζηνηρα, ζε 

πξόζηηκν 50.000 Επξώ ν θαζέλαο, πξνζσπηθή θξάηεζε 6 κελώλ, γξαπηή δήισζε 

κεηαλνίαο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θιπ. 

Καηαγγέιινπκε ηελ πξνζπάζεηα δηθαζηηθήο δίσμεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο. 

Καηαγγέιινπκε ηελ παξέκβαζε ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ΛΑΟ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Καινύκε όια ηα θόκκαηα θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο λα 

θαηαδηθάζνπλ ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο έθθξαζεο γλώκεο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο. 

Ζεηάκε ηε δεκόζηα ηνπνζέηεζε θαη θαηαδίθε ηόζν ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

βνπιεπηή ζην ζρνιείν όζν θαη ηεο ελέξγεηαο ηνπ λα κελύζεη ηελ ΟΛΜΕ θαη ηελ 

ΕΛΜΕ εξξώλ. 

 

 

 

   Από ηο Προεδρείο ηοσ 15
οσ

 σνεδρίοσ  

 
 

 


