
   Ο.Λ.Μ.Ε. 

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 

FAX: 210 33 11 338 

www.olme.gr 

e-mail:olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 26/11/2014 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με βάση την καταγγελία των 5 ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης 

(ακολουθεί στην επόμενη σελίδα) και της ΕΔΟΘ σχετικά με την καταστρατήγηση 

συνδικαλιστικών ελευθεριών όσον αφορά τον Γεν. Γραμματέα της Β ΕΛΜΕ 

Θεσσαλονίκης, ζητάει να ισχύσουν τα αυτονόητα κατοχυρωμένα δικαιώματα ως προς 

την κατοχύρωση της Τέταρτης ημέρας συνδικαλιστικής δράσης και για τον Γραμματέα 

της Β ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς.  

 Απαιτούμε άμεσα από τον Διευθυντή Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης κ. Μαυρίδη 

και την Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα 

ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συνδικαλιστική δράση όλων.  
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Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        Θεσσαλονίκη 

20/11/2014                                       .                                                                                                   

 

                                     Προς: 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, Σχολεία, 

Δ/νσεις, ΔΣ., ΟΛΜΕ,           ΕΔΟΘ, ΑΔΕΔΥ, MME    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 
    Το νομικό πλαίσιο του ν.1264/1982, του ν.2336/1995 αλλά και η υπουργική 

εγκύκλιος 2149/28-01-2009 ορίζει για τα προεδρεία των α/βάθμιων 

σωματείων: "Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η οικεία υπηρεσία έχει την 

υποχρέωση να χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές, με τις ακόλουθες 

διακρίσεις:… ιι) έως πέντε ημέρες το μήνα στην περίπτωση που τα μέλη τους είναι 

περισσότερα από 500 (άρθρο 17 του ν. 1264/1982)" 

    Στη βάση αυτή τα προεδρεία όλων των ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, 

συμπεριλαμβανομένου και της Β΄ ΕΛΜΕ, εδώ και μερικές δεκαετίες σε συνεργασία 

με την διοίκηση έχουν καθιερώσει την Τετάρτη ως ημέρα συνδικαλιστικής άδειας, 

με προφανή σκοπό να συντονίσουν τη δράση τους προς όφελος του σωματείου και 

όλων των συναδέλφων αλλά και για να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος των σχολείων.  

    Από την προηγούμενη εβδομάδα όμως και κατ’ εξαίρεση για τον εκλεγμένο 

Γ. Γραμματέα της Β΄ ΕΛΜΕ, Θ. Αζούδη, ο νόμος στο 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 

παραβιάζεται και το επίσημο και οριστικό πρόγραμμα που η Δ/ντρια του 

σχολείου, έστειλε στη Δ/νση προβλέπει για τον ίδιο διδακτικό ωράριο όλες τις 

μέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένης και της Τετάρτης. 

 Επειδή το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ στην ομόφωνα αποφασισμένη παράσταση 

διαμαρτυρίας στην Δ/ντρια του σχολείου (Παρασκευή 14/11) δεν 

κατάφερε να την μεταπείσει και να κάμψει την ανεξήγητη αδιαλλαξία 

της, που βέβαια δημιουργεί και πρόβλημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

του σχολείου 

 Επειδή οι παρεμβάσεις προς τον Δ/ντή Δ/βάθμιας Αν. Θεσ/νίκης δεν 

είχαν κανένα αποτέλεσμα 

 Επειδή η αντιμετώπιση αυτή υπονομεύει με παράνομο και 

μεροληπτικό τρόπο τη συνδικαλιστική δράση του Γ. Γραμματέα της Β΄ 

ΕΛΜΕ 

 Επειδή τα «εντέλλεσθε», και ο αυταρχισμός είναι το ύστατο καταφύγιο 

όσων από καιρό έχουν απωλέσει κάθε δυνατότητα να κυβερνούν με 

πειθώ και συναίνεση 

 Επειδή εκτιμούμε ότι αυτό το σοβαρό κρούσμα εντάσσεται στο 

συνολικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης και της τρόικα για περιστολή 



των συνδικαλιστικών ελευθεριών και εργασιακών μας δικαιωμάτων, 

τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες πολλών γενεών 

Καταγγέλλουμε στους συναδέλφους τον αυταρχισμό και την αδιαλλαξία της 

Δ/ντριας του 2ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, Μ. Μίκου και την εγκαλούμε στη νομιμότητα. 

Απαιτούμε από τον Δ/ντή Β΄/βάθμιας Αν. Θες/νίκης, κ. Μαυρίδη, να 

αποκαταστήσει άμεσα τη νομιμότητα και να διασφαλίσει την ισότιμη 

συνδικαλιστική δράση όλων.  

Δηλώνουμε αποφασιστικά ότι θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες δράσεις και 

πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και 

τα εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων. 

 

Στην αλληλεγγύη η δύναμη, στην ενότητα η νίκη! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


