
 

 

 

Θέμα: Απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου που αφορά τη συνάδελφο Ελισάβετ 
Παπαδοπούλου. Αίτημα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας  
 
 
Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την άδικη και πολιτικά απαράδεκτη απόφαση 
του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία 
επιβάλλεται στη συνάδελφο αιρετό του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας και Πρόεδρο του 
Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Γ. Ρίτσος» Ελισάβετ Παπαδοπούλου η ποινή της 
στέρησης έξι μηνών αποδοχών, γιατί, σύμφωνα με το «κατηγορητήριο», 
διέπραξε το παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός και εκτός 
υπηρεσίας.  
  Η δίωξη της συναδέλφου μας είναι άδικη και απαράδεκτη, στοχεύει στη 
συνδικαλιστική και πολιτική της φίμωση, αφού όλες τις οι πράξεις ασκήθηκαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων της ως αιρετού και προέδρου συλλόγου με στόχο 
την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. 
  Η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία «καταδικάζεται» σε 
εξάμηνη στέρηση μισθού η συνάδελφός μας αποτελεί μνημείο αυταρχισμού και 
οδηγεί ευθέως σε πολιτικά συμπεράσματα από τα οποία συνάγεται ότι η 
παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία, αλλά και η ελεύθερη και ακώλυτη 
συνδικαλιστική δράση τελούν υπό αμφισβήτηση σήμερα στο χώρο της  
Δημόσιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας και δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. 
αναφορικά με το αίτημά μας για άμεση κατάργηση του νόμου για το 
πειθαρχικό δίκαιο των Δ. Υ.   
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1. Τον Υπουργό Παιδείας 
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κ. Αλέξανδρο Δεμερτζόπουλο 
Κοιν. 
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.    
 



  Το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. δηλώνει την αμέριστή συμπαράστασή του στη διωκόμενη 
συνάδελφο μας Ελισάβετ Παπαδοπούλου και όπως από την πρώτη στιγμή της δίωξής 
της βρέθηκε στο πλευρό της, αλλά και σε κάθε διωκόμενο συνάδελφο, το ίδιο θα 
συνεχίσει να πράττει μέχρι την τελική δικαίωση. 
  Η αλληλεγγύη κι ο κοινός αγώνας των εργαζομένων θα ανατρέψουν τον αυταρχισμό 
και την αυθαιρεσία. 

  Το Δ.Σ. της Δ. Ο. Ε. αιτείται άμεση συνάντηση, το συντομότερο δυνατό με την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για το θέμα αυτό.  
 

 
 


