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Ψήυισμα σσμπαράστασης 

 
Τελ Πέκπηε 17 Δεθεκβξίνπ 2015 εθδηθάδεηαη από ην Α΄ Τκήκα ηνπ 

Πξωηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Π.Ε. & 

Δ.Ε. Αηηηθήο ε ππόζεζε ηεο Ναηάζαο Οξθαλνπνύινπ, δαζθάιαο ηνπ 6νπ 
Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ε νπνία κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

Επηζεωξεηή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο είρε παξαπεκθζεί ελώπηνλ ηνπ Α΄ Τκήκαηνο 
ηνπ Πξωηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο 

Π.Ε. & Δ.Ε. Αηηηθήο γηα άζθεζε θξηηηθήο ηωλ πξάμεωλ ηεο Πξνϊζηακέλεο Αξρήο 
πνπ γίλεηαη δεκνζίωο γξαπηώο ή πξνθνξηθώο θαη γηα αλαμηνπξεπή ή αλάξκνζηε 

ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ζε απηνδίθαηε 
αξγία από 8-4-14 κε ηνλ Ν.4093/2012, έλαλ λόκν πνπ νπζηαζηηθά έρεη 

θαηαξγήζεη ην ηεθκήξην ηεο αζωόηεηαο. 
 

Η δηωθόκελε ζπλάδειθνο αλαθέξζεθε εμωδίθωο πξνο ηε Δηνίθεζε θαη ηνλ 
ΓΕΔΔ θαιώληαο ηνπο λα ηελ πξνζηαηεύζνπλ απέλαληη ζε θάζε αλαθνξά 

θαηαγγειία ή ελέξγεηα ε νπνία ζηξέθεηαη ή ήζειε ζηξαθεί ζην κέιινλ ελαληίνλ 
ηνπ πξνζώπνπ ηεο, από πξόζωπα ηωλ νπνίωλ νη θαηαγγειίεο είραλ θξηζεί 

«αβάζηκεο» από ηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Π.Ε. & Δ.Ε. Αηηηθήο κε 

ηελ έθδνζε αζωωηηθνύ πνξίζκαηνο θαηά ηε δηελεξγεζείζα πξναλαθξηηηθή 
δηαδηθαζία. 

 
Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. έρεη θεξύμεη ηξίωξε (3ωξε) ζηάζε εξγαζίαο γηα ηηο 

ώξεο 11:00 – 14:00 ηελ Πέκπηε 17/12/2015 πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη 
ζπλάδειθνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξωζε δηακαξηπξίαο, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Π.Ε. θαη Δ.Ε. Αηηηθήο, Τζόρα 
15-17, ηελ Πέκπηε 17 Δεθεκβξίνπ θαη ώξα 11.30 π.κ. 

 
Τν Δ.Σ. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» δειώλεη ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηε ζπλάδειθν Ναηάζα Οξθαλνπνύινπ, δεηά λα 
ζηακαηήζεη ε δίωμε ηεο θαη απαηηεί λα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε βηνκεραλία 

δηώμεωλ ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρεη ζηεζεί ζε όιε ηελ Ειιάδα. 
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