
 

  

Κύριε Υπουργέ, 

Η εγκύκλιος Φ. 277 / 412 / 144706 / Δ2 / 19-11-2012 του Υπουργείου 

Παιδείας, και σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4093/2012, καλεί τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης και προέδρους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να 

συντάξουν λίστα με ονόματα εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς άλλη διαδικασία θα 

τίθενται αμέσως σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας. 

 Η Δ.Ο.Ε. με ανακοίνωσή της στις 30/11/2012 εξέφρασε την κατηγορηματική 

της διαφωνία με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, ζητώντας την απόσυρσή της θεωρώντας 

τη επικίνδυνη για τη δημοκρατία, καθώς καταργεί ακόμη και το τεκμήριο της 

αθωότητας το οποίο μάλιστα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο (αρ.28 παρ.2 του 

Συντάγματος). 

 Εξαιτίας της συγκεκριμένης εγκυκλίου πλήθος συναδέλφων ταλαιπωρούνται 

χωρίς σοβαρό λόγο και βιώνουν απίστευτες καταστάσεις τρομοκράτησης για άσχετες 

προς την εκπαιδευτική διαδικασία αιτίες. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση εκπαιδευτικού του Δημοτικού 

Σχολείου Ζαχάρως ο οποίος παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο και  μπαίνει σε 

διαδικασία αργίας για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιδιότητα του αιρετού 

Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζαχάρως.  Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός 

παραπέμπεται προκείμενου να δικαστεί γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα «της 

χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός και εκτός της 

υπηρεσίας» που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 109 παρ.2δ του νόμου 

3528/2007 (ΥΚ) και συγκεκριμένα γιατί σύμφωνα με το με αριθμ. 3446/09-10-2012 
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Προς  

Τον Υπουργό Παιδείας 

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο 

Κοιν. 

1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

2. Μ.Μ.Ε. 



έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας «το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο 

μέχρι και τον Μάιο του έτους 2009 ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ζαχάρως και έλαβε αποφάσεις α)περί μη αποδοχής της δωρεάς των 350,000 ευρώ 

της Τράπεζας "Alpha Bank" για την ανακούφιση των πληγέντων από τις 

καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2007 και β) την ομόφωνη απόφαση που 

αφορούσε στην απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας της "Alpha Bank" για 

χρήση του Δήμου και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να διαχειριστεί το ανωτέρω ποσό 

για την συγκεκριμένη αγορά και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με 

αυτήν, παρόλο που οι ανωτέρω δημοτικές αποφάσεις είχαν ακυρωθεί από τον 

Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.» , πράξεις για τις οποίες του 

ασκήθηκε ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα άρθρα 1,12,13 περ. ά, 14,16,17,18,26 

παρ.1 και εδ. ά, 27 παρ.1 εδ. ά, 51,53,57,61,63,79,98 παρ.1,259,263 παρ.1 και 

263Α του Π.Κ. από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να σταματήσει κάθε διαδικασία υπηρεσιακής δίωξης 

του συναδέλφου . 

 

 


