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ΠΡΟΣ:  
- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 

κα Μ. Γιαννάκου 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

κ. Γ. Καλό 

- την Ειδ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
κα Ισµ. Κριάρη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Κοινοβουλευτικές Οµάδες 

Κοµµάτων 

- EΛΜΕ Β. Ρηνανίας -Βεστφαλίας 

- Σ∆Ε Β.Ρ.Β. 

- Σχολ.Μονάδες Β.Ρ.Β. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Σχετικά: Έγγραφα της ΕΛΜΕ Β. Ρηνανίας — Βεστφαλίας υπ’ αρίθµ. Πρωτ.: 

122/12-06-06, 123/12-6-06,128/12-6-06, 
Καταγγέλλουµε τη ∆ιοίκηση, τον  Συντονιστή Σ∆Ε Βορείου Ρηνανίας κ. 

Παναγιώτου Κ., τον ∆/ντή ΠΟ∆Ε κ. Πριόνα Χ. και όσους συνήργησαν µε παράνοµες 
και αυθαίρετες ενέργειες στην απαράδεκτη και µεθοδευµένη δίωξη της κας 
Χατζηγεωργίου Β., µέλους του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Βορείου Ρηνανίας — Βεστφαλίας και 
πρώην ∆/ντριας του Γυµνασίου Βούπερταλ. 

Συγκεκριµένα, έγιναν τα παρακάτω σε βάρος της συναδέλφου:  

1ο α) Άρνηση χορήγησης κανονικών αδειών από το συντονιστή (3ήµερη από 1 - 

3/3/06 και µίας (1) ηµέρας την 16/3/06). Οι άδειες που ζητήθηκαν ήταν νόµιµες και η 
άρνηση του Συντονιστή ήταν αυθαίρετη και µεροληπτική, αφού ικανοποίησε όλες τις 
άλλες αιτήσεις. 

β) Κατά τη διάρκεια της  αιτούµενης από 1 έως 3/3/06  κανονικής άδειας η κα 
Χατζηγεωργίου επρόκειτο να περάσει από την  Α/βάθµια Υγειονοµική Επιτροπή στην 
Ελλάδα, όπου και µετέβη. Ο Συντονιστής κ. Παναγιώτου, απέκρυψε υπηρεσιακό 
έγγραφο προς την κα Χατζηγεωργίου της Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής και 
παρενέβη σε αυτή, µε στόχο να αλλάξει την ηµεροµηνία προσέλευσης της κας 
Χατζηγεωργίου στην Επιτροπή. 

γ) Ταυτόχρονα, ο Σ∆Ε  Βορείου Ρηνανίας προχώρησε αυθαίρετα σε περικοπή µισθού 
από 1/3/06 έως και 3/3/06, οδηγώντας στα άκρα την αυταρχική αντιµετώπιση της 
συναδέλφου, µε στόχο προφανώς, να τη «φρονηµατίσει». Την κάλεσε δε σε 
πειθαρχική απολογία χωρίς να ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία (ελλιπής 
πειθαρχικός φάκελος κ.λπ.). 



2ο Συνέβη το ανήκουστο ο κ. Παναγιώτου Κ. να της επιβάλει νέα περικοπή µισθού 
της από 25/4/06 έως και 28/4/06, αν και είχε αναρρωτική άδεια από νοσοκοµείο και 
πριν  αποφανθεί η Υγειονοµική Επιτροπή. 

3ο Άρνηση ικανοποίησης από τον κ. Συντονιστή εντελώς παράνοµα του νόµιµου 
αιτήµατός της για εσωτερική µετακίνηση σε κενή θέση στο Γυµνάσιο Ντύσελντορφ. 

4ο Αρνητική τιµωρητική εισήγηση του Συντονιστή, το Μάϊο του 2006, αφού είχε 
προηγηθεί τον Φλεβάρη του 2006 θετική, µε απώτερο σκοπό τη µη χορήγηση 
παράτασης απόσπασης για συµπλήρωση πενταετίας. 

5ο Παράνοµη, άδικη και εξοντωτική εισήγηση του ∆/ντή ΠΟ∆Ε κ. Πριόνα στην 
επιτροπή ΠΟ∆Ε, για µετακίνησή της σε άλλο γερµανικό κρατίδιο, εκτός Βορείου  
Ρηνανίας — Βεστφαλίας. 

6ο ∆ιακοπή µισθοδοσίας από 1/7/06, αυθαίρετη και παράνοµη από τον κ. Συντονιστή. 

Με όλες τις παραπάνω αυθαίρετες και παράνοµες ενέργειες επιχειρείται ο 
ηθικός και υπαλληλικός «φρονηµατισµός» και η «υποταγή» της συναδέλφου 
Χατζηγεωργίου Βασιλικής. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί: 

• Να σταµατήσουν άµεσα όλες οι διοικητικές και πειθαρχικές διώξεις σε 
βάρος της συναδέλφου Χατζηγεωργίου Βασιλικής, µέλους του ∆.Σ. της 
ΕΛΜΕ Βορείου Ρηνανίας — Βεστφαλίας,  

• να µην επαναληφθεί στο µέλλον παρόµοια µεταχείριση και 

• να γίνει άµεσα η τοποθέτησή της στην κενή θέση του Γυµνασίου του 
Ντύσσελντορφ. 

 

 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος κ.α.ά. 

Ο Αντιπρόεδρος     Ο Γ. Γραµµατέας 

Θ. Ακρίτας      Γρ. Καλοµοίρης 


