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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας Α. Νικολόπουλου ο οποίος από την ημέρα που ανέλαβε ως Διευθυντής προσπαθεί 

να επιβάλλει ένα καθεστώς απειλών και τρομοκράτησης με σκοπό τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. 

Ενδεικτικά: 

 Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όταν όλα τα ΔΣ των ΕΛΜΕ της Α Αθήνας απαίτησαν να συναντηθούν 

μαζί του, εκείνος κάλεσε την αστυνομία. Στη μία και μοναδική φορά που συναντήθηκε με τους 

αντιπροσώπους των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας, αποχώρησε, ενώ τις υπόλοιπες φορές έχει αρνηθεί 

να δεχτεί τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ. 

 Συνεχίζοντας τον εκφοβισμό προς τους εκπαιδευτικούς, με εντολή του στάλθηκαν στα σχολεία της Α΄ 

Αθήνας υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου οι συνάδελφοι να υπογράφουν τη νόμιμη άσκηση των 

δικαιωμάτων τους για απεργία, στάση εργασίας και αποχή, εντολή που πάρθηκε πίσω μετά την 

αντίδραση των ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας. 

 Δόθηκε εντολή να επιβληθούν υποχρεωτικές πεντάωρες υπερωρίες σε συναδέλφους προκειμένου να 

καλυφθούν στα σχολεία τους λειτουργικά κενά που έφταναν ακόμη και τις δέκα ώρες. Ταυτόχρονα, 

συνάδελφοι αναπληρωτές τοποθετήθηκαν σε 4 και 5 σχολεία με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εργασιακές 

συνθήκες και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Επέβαλε σε συνάδελφο την πειθαρχική ποινή του προστίμου 6 ημερών, επειδή τόλμησε να εκφράσει 

ελεύθερα την άποψή του για κενά σε σχολείο που υπηρετεί, κατηγορώντας τον για «κακόβουλη άσκηση 

κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς». 

 Κάλεσε για εξηγήσεις συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετέχουν σε συνδικαλιστική δράση της 

Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, με στόχο φυσικά τον εκφοβισμό τους.  

 

Τέτοιες κινήσεις εντάσσονται στη γενικευμένη επίθεση του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης εναντίον των 

συνδικάτων, με κάθε  μέσο, με πειθαρχικές διώξεις, δικαστικές προσφυγές, απαγόρευση απεργιών και 

διαδηλώσεων, επιθέσεις των ΜΑΤ και κατασυκοφάντηση των εκπαιδευτικών από τα χειραγωγούμενα 

ΜΜΕ. Ο στόχος τους είναι προφανής: επιβολή κλίματος τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων! 

 

Απαιτούμε ο διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας να αποσύρει άμεσα την ποινή  που επέβαλε στον συνάδελφο 

και να σταματήσει τις απειλές στους συναδέλφους/ισσες που συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές δράσεις 

των ΕΛΜΕ. Τον καλούμε να ασκήσει το διοικητικό του έργο χωρίς εκφοβισμούς και απειλές, με 

συμπεριφορά που αρμόζει στη θέση του, σεβόμενος τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εκπαιδευτικών! 
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