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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Με την κατηγορία της «διασποράς ψευδών ειδήσεων δια του τύπου» 
κλήθηκαν στον ανακριτή ο πρόεδρος της Γ΄ ΕΛΜΕΘ Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο 
γ.γραµµατέας της Β΄ ΕΛΜΕΘ Ηρακλής Ξανθόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλαδικής 
Οµοσπονδίας Συνδικάτων Εργαζοµένων στη Μεταφορά (ΠΟΣΕΜ) Κωνσταντίνος 
Κατσαβούνης καθώς και ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΜ στη Β.Ε. και του Συνδικάτου 
Επαγγελµατιών Οδηγών Μακεδονίας – Θράκης «Ο Ερµής» Μιχάλης Παπαδόπουλος. 

Αφορµή για τη µήνυση του «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» στάθηκαν τα όσα κατήγγειλαν οι εγκαλούµενοι στην 
κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στις 23/03/08  στο ΕΚΘ σχετικά µε την 
κατάφωρη   παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, που ορίζει η ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη µεταφορά των µαθητών από λεωφορεία και τουριστικά 
πούλµαν. 

Φαίνεται ότι για τους µηνυτές αποτελούν «ψευδείς ειδήσεις» οι τραγωδίες που 
έχει βιώσει και διατηρεί νωπές στη µνήµη της η εκπαιδευτική οικογένεια, εξαιτίας 
όχι µόνον της άθλιας κατάστασης του οδικού δικτύου αλλά και προβληµατικών 
µεταφορικών µέσων ∆ηµόσιας Χρήσης, στα οποία εργάζονται, επί ποινή απόλυσης, 
µε εξοντωτικά ωράρια οι οδηγοί τους. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε αλλεπάλληλες παρεµβάσεις εδώ και χρόνια έχει 
προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την ασφάλεια των µαθητών  και εκπαιδευτικών 
στις µετακινήσεις τους από λεωφορεία και τουριστικά πούλµαν . 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί  ότι η µήνυση εναντίον εκλεγµένων εκπροσώπων 
του κλάδου  στρέφεται αντικειµενικά  εναντίον ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
κόσµου που εξακολουθεί να επωµίζεται τεράστια ευθύνη και τους κινδύνους που 
παραµονεύουν στις σχολικές εκδροµές, εξαιτίας της κρατικής αδιαφορίας και 
ανεπάρκειας και της αδηφάγου «ιδιωτικής πρωτοβουλίας».  

Γι’ αυτό, ας πάψουν οι µεγαλολεωφοριούχοι τις απειλητικές προειδοποιήσεις 
προς τα σχολεία που οργανώνουν εκδροµές εκτός των «νοµίµως λειτουργούντων 
Τουριστικών Γραφείων Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισµού», δηλ. εκτός του 
µονοπωλίου που έχουν επιβάλει στις µεταφορές των µαθητών.  

 Καλούµε τους φορείς των Γονέων και Κηδεµόνων, το ΥΠΕΠΘ και το Υπ. 
Μεταφορών καθώς και τα πολιτικά κόµµατα να καταδικάσουν ως απαράδεκτη αυτή  
την επίθεση που δέχονται οι συνδικαλιστές µας της οποίας  απώτερος στόχος  είναι η 
φίµωση του  συνδικαλιστικού κινήµατος.  

Καλούµε τη ∆ικαιοσύνη να µη νοµιµοποιήσει τέτοιου είδους πρακτικές. Να 
θέσει στο αρχείο  τη  µήνυση που επιχειρεί να ποινικοποιήσει το δικαιολογηµένο, το 
επιβεβληµένο και αυτονόητο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τα πνευµατικά και 
φυσικά παιδιά τους. 

 
 
 

 


