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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την διπλή πειθαρχική και ποινική 
δίωξη του συναδέλφου τέως αιρετού εκπροσώπου  στο ΑΠΥΣ∆Ε 
∆υτικής Ελλάδας Αντώνη Ναξάκη ύστερα από εντολή του ελεγκτή  
δηµόσιας διοίκησης και µε τη βαριά κατηγορία της παράβασης 
καθήκοντος. 
 Ο συνάδελφος  αιρετός  στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣ∆Ε ∆υτ. 
Ελλάδας (Ιούλιος 2004) κατά τη διαδικασία εκδίκασης  της πειθαρχικής 
υπόθεσης  συναδέλφου ζήτησε θεµελιωµένα και επίµονα να δοθεί η 
χρονική δυνατότητα για προσκόµιση περισσότερων στοιχείων που 
στήριζαν την αθωότητα του εν λόγω διωκόµενου συναδέλφου.   
 Επειδή υπήρξε αναιτιολόγητη επί της ουσίας και βλαπτική για τον 
διωκόµενο συνάδελφο άρνηση από την πλειοψηφία του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου στο κρίσιµο για την δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης αίτηµά 
του ο συνάδελφος αιρετός  ασκώντας το συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα για την ελευθερία της έκφρασης και λειτουργώντας παράλληλα 
µε συνδικαλιστικά  και κινηµατικά κριτήρια και µε σκοπό να διαχωρίσει 
τη θέση του  από µια επικείµενη άδικη απόφαση του Συµβουλίου  
αρνήθηκε να ψηφίσει επικυρώνοντας τις απαράδεκτες διαδικασίες και 
δήλωσε  « ωσεί παρών». 
 Αυτή η θεµιτή πολιτικο-συνδικαλιστική του στάση κρίθηκε ως 
παράβαση καθήκοντος από τον Ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο οποίος 
ζήτησε την πειθαρχική του δίωξη, αλλά και την ποινική του ταυτόχρονα  
δίωξη από τον Εισαγγελέα Πατρών µε βαρύτατες πιθανές συνέπειες για 
τον συνάδελφο αιρετό σε περίπτωση που  τελεσφορήσουν  οι ενέργειες  
αυτές. 
 Είναι φανερό ότι η δίωξη αυτή  είναι ενταγµένη στο πλαίσιο του 
εντεινόµενου κυβερνητικού αυταρχισµού κατά του εκπαιδευτικού 
κινήµατος και έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά που  στοχεύουν 
ευθέως στη φίµωση και την µετατροπή των αιρετών εκπροσώπων  των 



εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συµβούλια σε πειθήνια όργανα των 
εντολών της διοίκησης ( π.χ. Π.∆. 47/06) 
 ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η δίωξη αυτή διενεργείται ενόψει 
των υπηρεσιακών κρίσεων για την επιλογή των στελεχών της 
εκπαίδευσης (σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής πυραµίδας της 
εκπαίδευσης). 
 Επιπλέον  εκτιµούµε ότι η δίωξη αυτή, που σηµειωτέον ακολουθεί 
τη δίωξη του συναδέλφου Νίκου Γαλιατσάτου αιρετού στο ΠΥΣ∆Ε  
Κεφαλλονιάς –Ιθάκης προσβάλλει το θεµελιώδες και συνταγµατικό 
κατοχυρωµένο δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης υποτάσσοντας το σε 
δρακόντειες διατάξεις και  στον τύπο και του νέου αυταρχικού και  
αντιδηµοκρατικού ∆.Υ. Κώδικα. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να προβεί  σε όλες εκείνες τις 
ενέργειες και να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που θα 
οδηγήσουν στην οριστική παύση της βαθύτατα αντιδηµοκρατικής και 
άδικης αυτής δίωξης.  
 Συγκεκριµένα θα προχωρήσει άµεσα σε παραστάσεις διαµαρτυρίας 
µε την απαίτηση να τεθεί η υπόθεση αυτή  τώρα στο αρχείο. 
 
 α) Προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
 
 β) προς τον Περιφερειακό ∆/ντή Εκπ/σης ∆υτικής Ελλάδας και 
στον Εισαγγελέα Πατρών σε συνεργασία µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της 
περιοχής 
 
 γ) προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ζητώντας την 
άµεση συνδροµή της Α∆Ε∆Υ. 
 Επιπλέον το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη κινηθεί για την αναγκαία 
νοµική συνδροµή στην υπόθεση αυτή. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απευθύνεται σε όλες τις συνδικαλιστικές και 
κοινωνικές οργανώσεις σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και 
σε όλους τους εργαζόµενους λόγω της γενικότερης σηµασίας  που έχει η 
υπόθεση αυτή για τα δηµοκρατικά  δικαιώµατα ώστε να απαιτήσουµε 
από κοινού και αποφασιστικά την αποτροπή τέτοιων διώξεων  .  
 

 


