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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Γρεβενών, για τη συνεχή συνδικαλιστική δίωξη του συναδέλφου Κωνσταντίνου 
Μιχαλογιάννη, αναπληρωτή προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος Γρεβενών της 
ΑΔΕΔΥ. Συγκεκριμένα ο εν λόγω Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ερμηνεύοντας αυθαιρέτως τον νόμο  Ν.4472/2017, άρθρο 19,(Φ.Ε.Κ. 74τ.Α΄/19-05-
2017) και το υπ’ αρ. 86844/Ε3/ 29-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, προέβη στον 
αυθαίρετο περιορισμό της συνδικαλιστικής του άδειας.  
 Επιπροσθέτως, και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο συνάδελφος 
Κωνσταντίνος Μιχαλογιάννης είναι ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 82%, προχώρησε 
στην τοποθέτησή του σε δεύτερο σχολείο (2ο Γ/σιο Γρεβενών), το οποίο δεν παρέχει 
καμία διευκόλυνση για τα άτομα ΑΜΕΑ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο συνάδελφος 
ως καθηγητής Πληροφορικής υποχρεώθηκε να μετακινείται από τις σκάλες στο 
δεύτερο όροφο του σχολικού κτηρίου, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια 
πληροφορικής, γεγονός που ήταν και επίπονο, αλλά και επικίνδυνο για τη σωματική 
του ακεραιότητα. Είναι ιδιαίτερα ακατανόητο το γεγονός ότι στο σχολείο, όπου ο 
συνάδελφος έχει τη μοναδική οργανική θέση καθηγητή Πληροφορικής έχει 
τοποθετηθεί δεύτερος καθηγητής της ίδιας ειδικότητας με εβδομαδιαίο ωράριο επτά 
ωρών. Αντί λοιπόν να μετακινηθεί ο δεύτερος καθηγητής στο 2ο Γ/σιο Γρεβενών, ο 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρέωσε σε μετακίνηση τον έχοντα την 
οργανική θέση και παρά το γεγονός ότι είναι ΑΜΕΑ!!! 

Ο συνάδελφος κατέθεσε ένσταση για την απαράδεκτη και ανάλγητη απόφαση 
του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών από τις 22/11/2018, αλλά ο 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας αυθαιρέτως δεν έχει εισάγει την ένσταση του 
συναδέλφου προς συζήτηση στο ΠΥΣΔΕ Γρεβενών και δεν έχει δώσει καμία απάντηση 
στο συνάδελφο έως σήμερα. 

Αποτέλεσμα της ανάλγητης συμπεριφοράς του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γρεβενών ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του συναδέλφου 
Κωνσταντίνου Μιχαλογιάννη, στην προσπάθεια του να μεταβεί στο εργαστήριο 
πληροφορικής στον δεύτερο όροφο του 2ου Γ/σιου Γρεβενών. Μεταφέρθηκε στο 
Νοσοκομείο Γρεβενών από το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε κάκωση γονάτου.  

 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει: 

 Την αυθαίρετη περικοπή της συνδικαλιστικής άδειας του συναδέλφου 

http://www.olme.gr/


 Την παντελώς ανάλγητη συμπεριφορά του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γρεβενών προς έναν συνάδελφο ΑΜΕΑ με σοβαρότατα κινητικά 
προβλήματα. 

 Την αυθαίρετη ερμηνεία Νόμων και Διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας από 
τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την εισήγηση του προς το  
ΠΥΣΔΕ για αύξηση των διδακτικών ωρών του συναδέλφου 
 

Το εργατικό ατύχημα του συναδέλφου Μιχαλογιάννη εντός του σχολικού χώρου 
του 2ου Γ/σιου Γρεβενών προκλήθηκε εν ώρα υπηρεσίας, και εξαιτίας της 
αυθαιρεσίας του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ  απαιτεί: 
 

 Από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών να εφαρμόσει 
άμεσα την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση συνδικαλιστικών 
αδειών ώστε να επιτρέψει την ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση στον 
Αντιπρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ όπως 
ζητήθηκε με την από 7/12/2018, αίτησή του. 

 Τη Διερεύνηση των πράξεων και των ενεργειών του εν λόγω Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 
 

 
 

 
 

 


