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Αρ. Πρωτ. 25 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

 

Θέµα: Ψήφισµα συµπαράστασης σε διωκόµενη εκπαιδευτικό µέλους του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ξάνθης 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Συνάδελφος, εκπαιδευτικός µουσικής, µέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ξάνθης, 

διώκεται µετά από µήνυση που της υποβλήθηκε από την Αστυνοµική  Διεύθυνση Ξάνθης, µε την 

κατηγορία της απείθειας και συκοφαντικής δυσφήµισης. 

Κατά τη διάρκεια µετακίνησής της σε σχολική µονάδα µε σχολικό δροµολόγιο του ΚΤΕΛ 

Ξάνθης για την εκτέλεση των διδακτικών της καθηκόντων (εργάζεται ως αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός σε τέσσερις 4 σχολικές µονάδες) σε διαφωνία που είχε µε ελεγκτή του ΚΤΕΛ για 

το αν δικαιούται δωρεάν µετακίνηση αφενός δεν της αναγνωρίστηκε αυτή η δυνατότητα αφετέρου 

της κατασχέθηκε η εκπτωτική κάρτα  που δικαιούται να έχει για τη µετακίνησή της  από και προς 

τον τόπο καταγωγής της. 

Απευθυνόµενη στο ΚΤΕΛ Ξάνθης για την επιστροφή της εκπτωτικής  της κάρτας  

αντιµετώπισε  άρνηση και η επιµονή της για την παραλαβή της κάρτας είχε ως αποτέλεσµα να 

κληθεί η αστυνοµία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψή και µεταφορά της στην Αστυνοµική 

Διεύθυνση Ξάνθης, όπου και της υποβλήθηκε µήνυση  µε τις προαναφερθείσες κατηγορίες.  

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» εκφράζει την αµέριστη 

συµπαράσταση στη συνάδελφο  εκπαιδευτικό και ζητά : 

 

• Την άµεση παύση της δίωξης. 

• Να µην ασκηθεί καµία πειθαρχική δίωξη εις βάρος της. 

 

Επισηµαίνουµε ότι η πολιτεία  οφείλει να µεριµνήσει άµεσα για την εξασφάλιση 

µετακίνησης µε πλήρη απαλλαγή κοµίστρου όλων των εκπαιδευτικών που στο σηµερινό δηµόσιο 

σχολείο των περικοπών και των µνηµονιακών πολιτικών αναγκάζονται να µετακινούνται σε 



πολλές σχολικές µονάδες για την άσκηση των καθηκόντων τους, µε προσωπικό κόστος και κόπο, 

θέτοντας σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο ακόµη και τη ζωή τους, όπως αποδεικνύουν τα  

πολλά θανατηφόρα  ατυχήµατα κατά τη µετακίνηση εκπαιδευτικών. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


