
 

 

Ψήφισμα συμπαράστασης 

Η Νατάσα Ορφανοπούλου, δασκάλα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας 
Παρασκευής, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 

παραπέμπεται ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής για άσκηση 

κριτικής των πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής που γίνεται δημοσίως γραπτώς ή 
προφορικώς και για αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο 

συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία από 8-4-14 με τον 
Ν.4093/2012, έναν νόμο που ουσιαστικά έχει καταργήσει το τεκμήριο της 

αθωότητας. 

Η διωκόμενη συνάδελφος αναφέρθηκε εξωδίκως προς τη Διοίκηση και τον 
ΓΕΔΔ καλώντας τους να την προστατεύσουν απέναντι σε κάθε αναφορά 

καταγγελία ή ενέργεια η οποία στρέφεται ή ήθελε στραφεί στο μέλλον εναντίον 

του προσώπου της, από πρόσωπα των οποίων οι καταγγελίες είχαν κριθεί 
«αβάσιμες» από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής με την 

έκδοση αθωωτικού πορίσματος κατά τη διενεργηθείσα προανακριτική διαδικασία. 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζής, διέταξε μετά από 
ένα χρόνο να γίνει ΕΔΕ εναντίον της Ν. Ορφανοπούλου ουσιαστικά 

αμφισβητώντας και ακύρωνοντας την αθωωτική απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής κ. Γκίνη, ύστερα από προανακριτική διαδικασία, 

για λεκτική βία της Ν. Ορφανοπούλου, επειδή είχε πει ότι δε θα πραγματοποιηθεί 
προγραμματισμένη επίσκεψη της τάξης λόγω συμπεριφοράς κάποιων μαθητών. 

Στις 28/4/2014 έχουμε νέο κρούσμα αυταρχισμού με νέα κλήση για 
διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Αττικής σε πέντε συνολικά συναδέλφους του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας 
Παρασκευής. Η υπόθεση αυτή αφορά την «κλοπή του αιώνα» των 2,20€ για την 

οποία υπήρχε απαλλακτικό πόρισμα. 

Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» δηλώνει την 

αμέριστη συμπαράστασή του στη συνάδελφο Νατάσα Ορφανοπούλου, ζητά να 
σταματήσει η δίωξη της, απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της ομαλής 

παιδαγωγικής λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής και να 
σταματήσει επιτέλους η βιομηχανία διώξεων σε εκπαιδευτικούς που έχει στηθεί σε 

όλη την Ελλάδα. 
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Να καταργηθεί ο νόμος για το πειθαρχικό δίκαιο, νόμος που ποινικοποιεί τα 
πάντα, σπιλώνει εκπαιδευτικούς και καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας κάνοντας 

την οποιαδήποτε παραπομπή από τα πριν ενοχή και καταδίκη. 

 

 

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 

 
 

 

Για το Δ.Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

Τάκης Ρουμπής 
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