
                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
για τη δίκη του αιρετού Παντελή Βαϊνά  

και την  παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 

Ο εκλεγμένος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, Παντελής 
Βαϊνάς, έχει μηνυθεί από υποψήφιο διευθυντή (τον κ. Χαρ. Αλεξανδράτο) γιατί κατά τις κρίσεις 
διευθυντών, το 2011, είχε βαθμολογηθεί αρνητικά από αυτόν. Η αρνητική αυτή  βαθμολογία υπήρξε 
διότι εναντίον του υποψηφίου αυτού υπήρχαν, καταγγελίες από Συλλόγους Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας για αντισυναδελφική συμπεριφορά.  

Και οι δύο συνάδελφοι-αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ της Γ΄ Αθήνας Παντελής Βαϊνάς και Γιώργος 
Χρόνης έχουν μηνυθεί, μετά από τις κρίσεις των διευθυντών του 2011, ενώ έχει ασκηθεί και αγωγή 
για "συκοφαντική δυσφήμιση" σε βάρος του Γ. Χρόνη από τον ίδιο υποψήφιο, κ. Χ. Αλεξανδράτο, 
για συνδικαλιστικά φυλλάδια του 2009 και του 2010! 

 Όλα αυτά, με αφορμή τη χαμηλή βαθμολογία που δόθηκε από τους αιρετούς σε ορισμένους 
υποψήφιους διευθυντές, υπήρχαν εις βάρος τους καταγγελίες από Συλλόγους Α/Βαθμιας 
Εκπαίδευσης της Γ Αθήνας για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά. Στην περίπτωση 
μάλιστα του κ. Αλεξανδράτου οι κατηγορίες αφορούσαν την περίοδο που ήταν Δ/ντης Εκπαίδευσης 
στη Γ΄ Διεύθυνση ΠΕ Αθήνας (χαρακτηριστικό παράδειγμα η προαναγγελία άσκησης άδικης, όπως 
αποδείχτηκε, ΕΔΕ σε βάρος νηπιαγωγού με βάση καταγγελία που έγινε σε τηλεοπτικό «παράθυρο» 
του MEGA).  

Ενώ η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών είχε κρίνει ως αβάσιμη τη μήνυση εις βάρος του Π. 
Βαϊνά και έθεσε το φάκελο στο αρχείο, ο κ. Αλεξανδράτος έκανε αίτηση  ανάκλησης της απόφασης. 
Αποτέλεσμα αυτής της ανάκλησης είναι, ενώ δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο, ο Εφέτης 
Εισαγγελέας να συντάξει κατηγορητήριο, να ασκήσει δίωξη κατά του συναδέλφου, για "παράβαση 
καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας" -χρησιμοποιώντας ένα εντελώς αντίθετο σκεπτικό από αυτό 
της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. Η τακτική δικάσιμος έχει οριστεί για τις 19 Γενάρη του 2015.  

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με έγγραφό του ζητά από τη Γ΄Δ/νση 
Π.Ε Αθήνας να ζητήσει από τον Εισαγγελέα το φάκελο με το κατηγορητήριο για να παραπέμψει 
προφανώς το συνάδελφο Π. Βαϊνά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου 
έγινε μετά από έγγραφο αίτημα του κ. Αλεξανδράτου.  
Πρόκειται για σαφή ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.  

Ο συνάδελφος Παντελής Βαϊνάς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις συλλογικές αποφάσεις του 
κλάδου και προτάσσοντας την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων διώκεται 
μέχρι σήμερα, από πρώην στέλεχος εκπαίδευσης που αποδεδειγμένα παρουσίαζε αντισυναδελφική 
συμπεριφορά. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μεμονωμένες συμπεριφορές στελεχών της διοίκησης να 
δημιουργούν προσκόμματα στη συνδικαλιστική δράση. 
-Ζητάμε να σταματήσουν τώρα όλες οι μηνύσεις και οι διώξεις.  
-Να αθωωθεί ο αιρετός Παντελής Βαϊνάς.  

                          
 Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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