
  

ΘΕΜΑ:    ΄Οχι στην ποινικοποίηση των αγώνων!  

Απαιτούμε τώρα την αθώωση της Ε. Παπαπδοπούλου 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Στις 29/3/2017 ορίστηκε η εκδίκαση της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της 

συναδέλφισσας μας, Παπαδοπούλου Ελισάβετ, μετά από την ένστασή της στο Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Υπενθυμίζουμε ότι όλα άρχισαν όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

το 2013, άσκησε δίωξη σε βάρος της με βάση τον τότε πειθαρχικό κώδικα, για «αναξιοπρεπή 

συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας»!  

Η συναδέλφισσα διώκεται επειδή υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των 

συναδέλφων, αποκάλυψε τις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από την τότε 

διοίκηση, καθώς και την άθλια πραγματικότητα των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους 

(κενά, κ.λπ.). 

Σύσσωμος ο εκπαιδευτικός κόσμος και το συνδικαλιστικό κίνημα με αποφάσεις δεκάδων 

σωματείων και Ομοσπονδιών, εκατοντάδες υπογραφές, καθώς και συνδικαλιστικών παρατάξεων 

και πολιτικών κομμάτων, στήριξε την συνδικαλίστρια καταγγέλλοντας ότι διώκεται γιατί 

υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, αποκάλυψε τις αυθαιρεσίες και τις 

παραβιάσεις της νομοθεσίας από την τότε διοίκηση, καθώς και την άθλια πραγματικότητα των 

σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους (κενά, κ.λπ.). 

Η δίωξη αυτή προστέθηκε στη βιομηχανία διώξεων που είχε στηθεί τότε ενάντια σε κάθε 

εκπαιδευτικό που τόλμησε να αντιδράσει στις επιλογές του υπουργείου Παιδείας και της 

κυβερνητικής πολιτικής. Ουσιαστικά με τη δίωξη της Ελ. Παπαδοπούλου βαπτίστηκε παράπτωμα 

η ίδια η συνδικαλιστική δράση. 

Η συναδέλφισσα Παπαδοπούλου Ελισάβετ τιμωρήθηκε με πρόστιμο στέρησης 6 μηνιαίων 

αποδοχών (7.500 ευρώ) για ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας και 

τέθηκε και σε αναδρομική αργία (στέρηση 3.700 ευρώ από τις μηνιαίες αποδοχές της). 

Η πολιτική απόφαση καταδίκης της συναδέλφισσας μας ήταν πράξη καταδίκης της 

συνδικαλιστικής της δράσης ενάντια στην επιβολή των αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Η επίθεση στο 

πρόσωπό της είναι επίθεση σε όλο το εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά και πράξη τρομοκράτησης όλων 

των εκπαιδευτικών προκειμένου να πετύχουν την υποταγή των εκπαιδευτικών. 

Να σημειώσουμε ότι το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη εκ των οποίων μία 

εκπρόσωπος, οριζόμενη από το Υπουργείο Παιδείας της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 



Επομένως, η επίσημη θέση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το συγκεκριμένο ζήτημα, 

εκφράζεται δια της εκπροσώπου του. 

Να θυμίσουμε επίσης ότι σε  επίσημες ανακοινώσεις που είχε εκδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 

και 2014 όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση για τη δίωξη της συνδικαλίστριας Ελισάβετ 

Παπαδοπούλου χαρακτήριζε τη δίωξή της ως συνδικαλιστική δίωξη και καλούσε την τότε ηγεσία 

του Υπουργείου Παιδείας να παύσει τη δίωξη.  

Δηλώνουμε  την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Ελ. Παπαδοπούλου και δε θα 

επιτρέψουμε να ποινικοποιούνται και να περιστέλλονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των 

εργαζομένων και η συνδικαλιστική τους δράση. Οι αγώνες μας δε θα σταματήσουν αν δε 

δικαιωθεί η συνάδελφος και αν δε παύσει κάθε δίωξη σε βάρος της. 

Απαιτούμε την πλήρη αποκατάσταση της, υπηρεσιακή και οικονομική. 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο συμμετέχει στο πειθαρχικό συμβούλιο με 

εκπρόσωπό του, να ψηφίσει την αθώωση της εκπαιδευτικού και συνδικαλίστριας. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα φέρει πλήρως  την ευθύνη για την πολιτική και  συνδικαλιστική δίωξη της με στόχο 

να σιωπήσει και να υποταχθεί, για την οποία βαρύνονται και οι προκάτοχοι υπουργοί Λοβέρδος 

και Αρβανιτόπουλος. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε μαζική συγκέντρωση την 

Τρίτη 29 Μαρτίου ώρα 9μ.μ., ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής της,  στο Β΄θμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο (Σπινθάρου και Φιλοξένου 2, Λ. Βουλιαγμένης) για την πλήρη δικαίωση της 

συναδέλφου. 

Ο Σύλλογός μας κηρύσσει συμπληρωματική δίωρη στάση εργασίας 11π.μ.-1μ.μ. σε 

συνέχεια της τρίωρης στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ (8π.μ.-11π.μ.),  για να 

διευκολύνουμε τη συμμετοχή των   συναδέλφων μας στη συγκέντρωση.  

 

 


