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Καταγγελία για ΔΙΔΕ Λέσβου 

 

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου κατά την επίσκεψή του στη Λήμνο κάλεσε σε 

συνάντηση συναδέλφους αναπληρωτές που διαμαρτύρονταν για τις τοποθετήσεις τους. Στη συνάντηση αυτή 

παραβρέθηκε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου ζητώντας ακρόαση από τον Προϊστάμενο, ο 

οποίος όμως με λόγο και ύφος που δεν συνάδει με τη θέση του απαίτησε την αποχώρηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ, 

αρνούμενος κάθε διάλογο με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Σωματείου και απαξιώνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τους εκπαιδευτικούς του νησιού.  

Στη συνάντηση ωστόσο παρέμεινε ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λήμνου, με την ιδιότητά του ως 

αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Στα ερωτήματα και τις ενστάσεις του  Προέδρου της ΕΛΜΕ επί της διαδικασίας, 

ο Προϊστάμενος αρνήθηκε να απαντήσει και απαξιώνοντας τον συνάδελφο, αποχώρησε αιφνιδιαστικά από 

την αίθουσα. 

Στη συνέχεια, με έγγραφό του προς τη Νομική Υπηρεσία της ΟΛΜΕ και προς το Αυτοτελές Τμήμα 

της Νομικής Υπηρεσίας της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου, παρενέβη ωμά στην 

λειτουργία του Σωματείου, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να 

γίνονται Πρόεδροι των ΕΛΜΕ και αν η θητεία τους μπορεί να συνεχίζεται μετά την απόλυσή τους στις 30/6.  

Πριν καν ακόμα ψηφιστεί ο αντισυνδικαλιστικός νόμος που ετοιμάζει η κυβέρνηση, οι πρόθυμοι 

σπεύδουν να εναρμονιστούν με το πνεύμα του.  

Ενημερώνουμε τον ΔΙΔΕ Λέσβου ότι το Σωματείο δεν διαγράφει τα μέλη του στις 30 Ιούνη. Πάγια 

θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι οι συνάδελφοι αναπληρωτές έχουν ίσα συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ενημερώνουμε τον κ. Διευθυντή ότι στο ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει εκλεγεί συνάδελφος 

αναπληρωτής.  

Τόσο η ΟΛΜΕ όσο και οι ΕΛΜΕ δεν δέχονται υποδείξεις για το ποιους εκπροσώπους θα εκλέξουν 

στα ΔΣ τους. 

Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε απαξιωτικές συμπεριφορές ενάντια στους εκλεγμένους 

εκπροσώπους του κλάδου, μόνιμους και αναπληρωτές. 
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