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Τηλέφωνο:  2610-465 873 
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                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

 

  
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης αμετάκλητης αθωωτικής πειθαρχικής απόφασης 

που αφορά το συνταξιούχο εκπαιδευτικό κ. Σκαρλάτο Γεώργιο». 

 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 538/9-12-2015 απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου,  έγινε δεκτή η αίτηση του κ. Σκαρλάτου Γεωργίου, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, κλ. 

ΠΕ03, ο οποίος κηρύχθηκε ομόφωνα αθώος από την τέλεση των πειθαρχικών παραπτωμάτων για 

τα οποία είχε τιμωρηθεί.  Ο κ. Σκαρλάτος κατέθεσε αίτηση επανάληψης της πειθαρχικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με το νόμο, μετά την έκδοση και της υπ’ αριθμ. 1255/2015 αμετάκλητης 

αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που τον απάλλαξε από κάθε 

ποινική κατηγορία.   

Συγκεκριμένα,  η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δέχθηκε το αίτημα 

του κ. Σκαρλάτου για  επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, εξέτασε εξ υπαρχής την υπόθεσή του 

κατά το νόμο και την ουσία, στάθμισε και αξιολόγησε τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου εκ νέου 

και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υπ’ αριθμ. 1255/2015 αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία κρίθηκε αθώος όλων των κατηγοριών οι οποίες 

αποτελούσαν τη βάση της κατ’ αυτού πειθαρχικής δίωξης,  τον κήρυξε ομόφωνα αθώο από την 

τέλεση των πειθαρχικών παραπτωμάτων για τα οποία είχε τιμωρηθεί, διατάσσοντας την απόδοση 

όλων των αποδοχών που του παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε αργία.   
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Με την έκδοση της πιο πάνω αθωωτικής  απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, επέρχεται η υπηρεσιακή και μισθολογική αποκατάσταση του εκπαιδευτικού                      

κ. Σκαρλάτου Γεωργίου, η οποία αποτελεί φυσική συνέπεια της πλήρους απαλλαγής του από κάθε 

πειθαρχική ευθύνη 

Ο κ. Σκαρλάτος, ως  Διευθυντής του 22
ου

 Γυμνασίου Πατρών, είχε κατηγορηθεί για 

πειθαρχικά παραπτώματα μετά την από 26-06-2011 καταγγελία υποτιθέμενου γονέα μαθητή του 

σχολείου μέσω email προς υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Σύμφωνα με 

αυτή, οι αναγραφόμενοι στην 34
η
 /2011 Πράξη του Σ.Δ. του 22

ου
 Γυμνασίου ως μαθητές, δεν ήταν 

μαθητές του σχολείου αυτού, αλλά ήταν συγγενικά πρόσωπα των συνοδών εκπαιδευτικών σε 

πρόγραμμα Comenius που υλοποιούνταν από το σχολείο.  Μιλούσε για εξαπάτηση των μαθητών του 

22
ου

 Γυμνασίου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  Ο ίδιος υποτιθέμενος γονέας, είχε επανέλθει στις 

28-6-2011, στο ίδιο θέμα με νέο email, καταγγέλλοντας περαιτέρω  ότι έγινε συμφωνία μεταξύ 

Διευθυντή και των διαφωνούντων εκπαιδευτικών του 22
ου

 Γυμνασίου για την απαλοιφή λέξεων από 

το πρακτικό. Τις καταγγελίες αυτές  ο ανώνυμος κοινοποίησε και στον τοπικό τύπο και το θέμα έλαβε 

διαστάσεις με  συνακόλουθες δυσμενείς συνέπειες.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας, 

http://www.dide.ach.sch.gr/  και θα δημοσιοποιηθεί στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με την παρ. 6, του 

άρθρου 14 του Ν. 4057/2012.  

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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