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ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη πολιτική επιστράτευσης των 
εκπαιδευτικών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και που συνεχίζει να κρατά σε 
καθεστώς ομηρίας και στρατωνισμού του εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Αποδεικνύεται πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν, όπως ισχυριζόταν, να 
γίνουν ομαλά οι εξετάσεις, αλλά να πληγεί το θεμελιώδες δικαίωμα των 
εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εργαζομένων, να διεκδικούν με απεργία τα 
δικαιώματά τους.. 

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας το οποίο μέσω της διοίκησης επιβάλει 
καταναγκαστικές υποχρεώσεις στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα με εντολές που 
διαβιβάζονται μέσω διευθυντών εκπαίδευσης επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται σε σχολεία που είναι εξεταστικά κέντρα αλλά δεν εμπλέκονται στις 
εξετάσεις, να παραβρίσκονται με υποχρεωτική παρουσία (χωρίς να έχουν εργασία 
αφού βρίσκονται εκτός του εργασιακού τους χώρου) από τις 8 πμ μέχρι τις 2 μμ σε 
άλλα σχολεία ή ακόμα και αθλητικά κέντρα και γήπεδα!!  

Σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού μας συμβούλου «η 
πολιτική επιστράτευση, ανεξάρτητα από τα θέματα της ορθής εδραίωσης της κατά 
το Σύνταγμα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας, είχε ως υποτιθέμενο στόχο 
την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την παροχή όχι νέας μορφής 
καταναγκαστικής εργασίας, αλλά εκείνης που κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγμάτων ίσχυε στο παρελθόν και την οποία θα προσέφεραν οι εκπαιδευτικοί 
εάν δεν είχε μεσολαβήσει η απειλή πραγματοποίησης απεργιακών εκδηλώσεων. 

Η κατάλυση άλλων δικαιωμάτων πέραν αυτών που υποτίθεται ότι 
εξυπηρετούνται από την πολιτική επιστράτευση θα ήταν εκ νέου αντίθετη και προς 
το Σύνταγμα και προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας και προς την αρχή της 
αναλογικότητας, αλλά εμφανώς θα βρισκόταν και πέραν του ουσιαστικού 
υποτιθέμενου σκοπού της ανάγκης διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων και του 
πλαισίου της συγκεκριμένης πολιτικής επιστράτευσης». 

Η επιβολή λοιπόν μιας εξαναγκαστικής υποχρέωσης, οι εκπαιδευτικοί δηλ. να 
υποχρεούνται σε παρουσία χωρίς έργο σε άλλα κτίρια, είναι εκδικητική και 
αδικαιολόγητη, καθώς δεν εξυπηρετεί τις συνήθεις και σε οποιαδήποτε εκδοχή 
ανάγκες των εξετάσεων και των σχολείων. Βρίσκεται εκτός των ορίων ακόμα και της 
επίταξης.  

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μη φοβούνται και να μην αποδέχονται αυτή 
την καταφρονητική και εξευτελιστική μεταχείριση. Καμία εντολή πέρα από 
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο που τους έχει ανατεθεί στην σχολική τους 
μονάδα δεν είναι νόμιμη. 
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Τονίζουμε ότι θα στραφούμε με κάθε νόμιμο μέσον εναντίον όσων ασκούν 
τέτοια μέσα εναντίον των καθηγητών, επιβάλλοντας αδικαιολόγητα και 
παράνομα μέτρα καταναγκασμού.   

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας την κυβέρνηση: 

 Να ανακληθούν τώρα αυτές οι παράνομες εντολές για υποχρεωτική 
παραμονή των εκπαιδευτικών σε άλλα κτίρια από αυτά στα οποία 
εργάζονται. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στο χώρο εργασίας τους, όπως 
γινόταν πάντα. 

 Να ανακληθεί αμέσως η πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών  
 
 
 
 
 

 


