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ΨΗΦΙΜΑ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ 
 

ηηο 7.12.2016 νξίζηεθε ε εθδίθαζε ηεο εμέηαζεο ζε δεύηεξν βαζκό ηεο ππόζεζεο ηεο Παπαδνπνύινπ 

Ειηζάβεη, αηξεηήο ζην ΠΤΠΕ Λαθσλίαο θαη πξώελ πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ Μνιάσλ. 

Μεηά από 2 ρξόληα εθδηθάδεηαη ε έλζηαζή ηεο ζην Δεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό πκβνύιην. Όια άξρηζαλ 

όηαλ ε Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Λαθσλίαο ην 2013, άζθεζε δίσμε ζε βάξνο ηεο κε βάζε ηνλ 

ηόηε πεηζαξρηθό θώδηθα, γηα «αλαμηνπξεπή ζπκπεξηθνξά εληόο ή εθηόο ππεξεζίαο». 

 

Η ζπλάδειθνο δηώθεηαη γηαηί ππεξαζπίζηεθε ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, απνθάιπςε ηηο 

απζαηξεζίεο θαη ηηο παξαβηάζεηο ηεο λνκνζεζίαο από ηελ ηόηε δηνίθεζε, θαζώο θαη ηελ άζιηα 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (θελά, θ.ιπ.). Η δίσμε απηή πξνζηέζεθε 

ζηε βηνκεραλία δηώμεσλ πνπ είρε ζηεζεί ηόηε ελάληηα ζε θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ ηόικεζε λα αληηδξάζεη ζηηο 

επηινγέο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Οπζηαζηηθά κε ηε δίσμε ηεο Ει. 

Παπαδνπνύινπ βαπηίζηεθε παξάπησκα ε ίδηα ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Τπελζπκίδνπκε ζε όζνπο δε 

γλσξίδνπλ ηελ ππόζεζε όηη ε Παπαδνπνύινπ Ειηζάβεη ηηκσξήζεθε κε πξόζηηκν ζηέξεζεο 6 κεληαίσλ 

απνδνρώλ (7.500 επξώ) γηα αλάξκνζηε ή αλάμηα ζπκπεξηθνξά εληόο θαη εθηόο ππεξεζίαο θαη ηέζεθε θαη ζε 

αλαδξνκηθή αξγία (ζηέξεζε 3.700 επξώ από ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηεο). 

 

Η πνιηηηθή απόθαζε θαηαδίθεο ηεο ζπλαδέιθνπ καο ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε, θαζώο ήηαλ πξάμε 

αληεθδίθεζεο γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηεο δξάζε θαη ηα εκπόδηα πνπ όξζσλε ζηελ επηβνιή ησλ 

αληηεθπαηδεπηηθώλ κέηξσλ, ε επίζεζε ζην πξόζσπό ηεο είλαη επίζεζε ζε όιν ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα, αιιά 

θαη πξάμε ηξνκνθξάηεζεο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηελ ππνηαγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Δειώλνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζηελ Ει. Παπαδνπνύινπ θαη δε ζα επηηξέςνπκε λα 

πνηληθνπνηνύληαη θαη λα πεξηζηέιινληαη ηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε. Οη αγώλεο καο δε ζα ζηακαηήζνπλ αλ δε δηθαησζεί ε ζπλάδειθνο θαη αλ δε 

παύζεη θάζε δίσμε ζε βάξνο ηεο. 

 

Καινύκε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην πεηζαξρηθό ζπκβνύιην κε εθπξόζσπό ηνπ, λα 

ςεθίζεη ηελ αζώσζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη ζπλδηθαιίζηξηαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρεη 

εμνινθιήξνπ ηελ επζύλε γηα ηελ πνιηηηθή θαη  ζπλδηθαιηζηηθή δίσμε ηεο κε ζηόρν λα ζησπήζεη θαη λα 

ππνηαρζεί, γηα ηελ νπνία βαξύλνληαη θαη νη πξνθάηνρνη ππνπξγνί Λνβέξδνο θαη Αξβαληηόπνπινο. 

 

Καινύκε ζε καδηθή ζπγθέληξωζε όιωλ ηωλ ζωκαηείωλ, θνξέωλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηελ εκέξα 

εθδίθαζεο ηεο ππόζεζήο ηεο ζην δεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό πκβνύιην (πηλζάξνπ θαη Φηινμέλνπ 2, 

Λ. Βνπιηαγκέλεο) γηα ηελ πιήξε δηθαίωζε ηεο ζπλαδέιθνπ. 

 

Καινύκε ηελ ΔΟΕ, ηελ ΟΛΜΕ θαη ηελ ΑΔΕΔΤ λα απαηηήζνπλ ηε δηθαίσζε ηεο ζπλαδέιθνπ θαη ηελ 

θαηάξγεζε όισλ ησλ απαξάδεθησλ λνκνζεηεκάησλ ζρεηηθά κε ην Πεηζαξρηθό δίθαην ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

 

Μέρξη ηώξα έρνπλ ζπγθεληξσζεί πάλσ από 1000 ππνγξαθέο ζηήξημεο ηεο Παπαδνπνύινπ Ειηζάβεη θαζώο 

θαη δεθάδεο ςεθίζκαηα σκαηείσλ θαη Οκνζπνλδηώλ, κε αίηεκα ηελ παύζε θάζε δίσμεο ζε βάξνο ηεο, 

απνδεηθλύνληαο έηζη όηη έρεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ! 
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Καινύκε ζσκαηεία, ζπιινγηθόηεηεο, ζπιιόγνπο θαη όιν ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, λα ζπλερίζνπλ λα 

δειώλνπλ ηε ζηήξημε ηνπο ζηελ  Παπαδνπνύινπ Ειηζάβεη θαη λα δεηνύλ ηελ παύζε θάζε δίσμεο ηεο θαη 

ηελ πιήξε ππεξεζηαθή θαη νηθνλνκηθή ηεο απνθαηάζηαζε ζην email ηνπ ζπιιόγνπ 

syllogosegritsos@gmail.com θαη ηεο ίδηαο lisapapad84@gmail.com 

  
Απαηηνύκε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο, ππεξεζηαθή θαη νηθνλνκηθή. 

 
 

Γηα ην Δ.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

mailto:syllogosegritsos@gmail.com
mailto:lisapapad84@gmail.com

