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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την πειθαρχική δίωξη του γραµµατέα της 
ΕΛΜΕ Κεφαλληνίας -Ιθάκης (Κ.-Ι) και αιρετού στο υπηρεσιακό συµβούλιο 
Νικoλάου Γαλιατσάτου. 

Ο συνάδελφος διώκεται διότι ως αιρετός εκπρόσωπος του κλάδου, 
εφαρµόζοντας απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Κ-Ι, δεν ψήφισε να ασκηθεί σε 
συνάδελφο πειθαρχική δίωξη, που προέκυπτε, όπως ισχυρίζεται η Υπηρεσία, από το 
υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, επειδή απουσίαζε για προσωπικούς λόγους από την 
Υπηρεσία επί µακρόν, αλλά πρότεινε απλώς να  σταµατήσει κάθε πειθαρχική 
διαδικασία και να γίνει αποδεκτή η παραίτηση που η συνάδελφος ζήτησε εγγράφως. 

Η απόφαση του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Κ-Ι, που ο συνάδελφος υλοποίησε ως µέλος 
της και ως µέλος για πολλά χρόνια του ∆.Σ., είχε στόχο να περιφρουρήσει τη 
συνάδελφο από τις τυπικές και πιο επαχθείς συνέπειες µιας απόλυσης παρά από αυτές 
µιας εθελούσιας παραίτησης. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι, εκτός των άλλων, η παραπάνω δίωξη 
εντάσσεται σε µια γενικότερη προσπάθεια φίµωσης και χειραγώγησης, στο πνεύµα 
του νέου δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όχι µόνο των υπηρεσιακών συµβουλίων αλλά 
και των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου, στην κατεύθυνση της µετατροπής τους σε 
πειθήνια όργανα για την  εφαρµογή των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών. 
Εντάσσεται, ακόµη, στην προσπάθεια στρατολόγησης των εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών και των φορέων τους στην πολιτική της ανταγωνιστικότητας, της 
πρόσδεσης της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς, στην πολιτική γενικότερα που 
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ενωση και τα πολιτικά στηρίγµατά της στον τοµέα της 
εκπαίδευσης. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί να σταµατήσει αµέσως κάθε δίωξη στο 
συνάδελφο, που αποτελεί δίωξη για όλο τον κλάδο. ∆ηλώνουµε  ότι ο κλάδος µας  
έχει τη δυνατότητα, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν, επιδεικνύοντας 
αξιοθαύµαστη ενότητα και αλληλεγγύη, να σταµατήσει τις τροµοκρατικές 
διώξεις. 

Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΛΜΕ 
Κεφαλλονιάς –Ιθάκης για την ανάκληση της παραπάνω δίωξης. 

 
 
 
   Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

 


