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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Τελ Τεηάξηε, 7 Δεθεκβξίνπ 2016, εθδηθάδεηαη ζην Δεπηεξνβάζκην 

Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην ε ππόζεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη αηξεηήο ζην 

ΠΥΣΠΕ Λαθσλίαο, Παπαδνπνύινπ Ειηζάβεη. Με βάζε ηηο κέρξη ηώξα 

απνθάζεηο ηεο, ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ηνλίδεη γηα αθόκε 

κία θνξά ηα εμήο: 

 Η Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Λαθσλίαο άζθεζε δίσμε 

ζε βάξνο ηεο Ειηζάβεη Παπαδνπνύινπ κε βάζε ηνλ λέν πεηζαξρηθό θώδηθα 

γηα «αλαμηνπξεπή ζπκπεξηθνξά εληόο ή εθηόο ππεξεζίαο» κία 

αλαρξνληζηηθή αζαθή θαη γεληθόινγε θαηεγνξία, κόλν θαη κόλν γηαηί 

έπξεπε λα βξεζεί θάηη πξνο θαηεγνξία. 

 Η ζπλάδειθνο δηώθεηαη γηαηί ππεξαζπίζηεθε ηα εξγαζηαθά 

δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, απνθάιπςε ηηο απζαηξεζίεο θαη ηηο 

παξαβηάζεηο ηεο λνκνζεζίαο από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη ηελ άζιηα 

πξαγκαηηθόηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Η ζπλάδειθνο 

δηώθεηαη γηαηί, σο αηξεηόο ζην ΠΥΣΠΕ Λαθσλίαο, δηαηύπσζε γλώκε 

δηαθνξεηηθή από ηε δηνίθεζε ε νπνία έρεη ηελ άπνςε όηη κε βάζε ηνλ λέν 

πεηζαξρηθό θώδηθα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απηό ζπληζηά αλαμηνπξεπή 

ζπκπεξηθνξά εληόο ή εθηόο ππεξεζίαο 

Η δίσμε απηή έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηε βηνκεραλία δηώμεσλ πνπ έρεη 

ζηεζεί ελάληηα ζε θάζε εξγαδόκελν πνπ ηνικά λα αληηδξάζεη ζηηο επηινγέο 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Οπζηαζηηθά αληηκεησπίδεηαη σο παξάπησκα ε 

ίδηα ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. 
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Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε 

θαη ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθό θαη αηξεηή ζην ΠΥΣΠΕ 

Λαθσλίαο, Ειηζάβεη Παπαδνπνύινπ, ελόςεη ηεο εθδίθαζεο ηεο έλζηαζήο 

ηεο ζην Δεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην.  

Απαιηούμε ηην αθώυζη ηηρ ζςναδέλθος και ηην πλήπη 

αποκαηάζηαζή ηηρ, οικονομική και ςπηπεζιακή. 

Καλούμε ηο Υποςπγείο Παιδείαρ, ηο οποίο ζςμμεηέσει ζηο 

πειθαπσικό ζςμβούλιο με εκππόζυπό ηος, να τηθίζει ηην αθώυζη ηηρ 

εκπαιδεςηικού. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ 

επζύλε γηα ηελ πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δίσμή ηεο, πνπ έρεη ζηόρν λα 

ζησπήζεη θαη λα ππνηαρζεί. 

Καλούμε ζε ζςγκένηπυζη αλληλεγγύηρ ηην Τεηάπηη, 7 

Γεκεμβπίος 2016, ζηιρ 10:00πμ, έξυ από ηο Γεςηεποβάθμιο Πειθαπσικό 

Σςμβούλιο (Σπινθάπος και Φιλοξένος 2, Λευθ. Βοςλιαγμένηρ 101 – 

103, αίθοςζα Πειθαπσικού Σςμβοςλίος, 4
ορ

 όποθορ). Για να 

διεςκολςνθεί η ζςμμεηοσή ηυν ζςναδέλθυν ζηην κινηηοποίηζη, η 

Α.Γ.Δ.Γ.Υ. κηπύζζει 3υπη ζηάζη επγαζίαρ από ηιρ 10:00 έυρ ηιρ 

13:00. 

 

Από ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή ηηρ Α.Γ.Δ.Γ.Υ. 


